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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

 
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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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 
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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 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ  หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



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

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 
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



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 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) 
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Cl.I .c:111 .c:lll o U 'd Ill.I .c::rr. CV di I.I I.I 

1~lJ'U~ 1m'1vvm~ Lu mJ mvt'UVJV!"' n Lnru'f'l Ln v1 nu m1-w'111ru1 fl VJ L"'v n'lle:i L?f'Uv'llv\l\ll'U\11\l 
~ 

~tJ~ n"d1tJ 1 ~ L.flV11vivt~e:i n1vt'UV111v"'~L5 v vi5'U 'lle:J\l\l l'U-;J 1\l~tJ~ n"d1~1lJ111 flvt~-:i L ~lJ L~lJ1~ 
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~ ... " ... 
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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 
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... 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 
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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~ ... 
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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



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



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “มูลฝอย”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
““มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว  หรือ 
ที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “ราชการสวนทองถิ่น”  ในมาตรา  ๔   
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร
สวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด 
ใหเปนราชการสวนทองถิ่น” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “เจาพนักงานทองถิ่น”  ในมาตรา  ๔   
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น” 
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับ

เฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได  และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเร่ืองที่เปน
รายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเร่ืองที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสาธารณสุข”  ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดี



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ปลัดกรุงเทพมหานคร  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  นายกสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ 
ในดานกฎหมายการสาธารณสุข  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการคุมครองผูบริโภค  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๘ ใหยกเลิกชื่อหมวด  ๓  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด  ๓ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใด 
ใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
โดยสวนรวม  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  ๑๙  ก็ได 

บทบัญญัติตามมาตรานี้  และมาตรา  ๑๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น” 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลอื่น 
ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไมเกินอัตรา 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ราชการสวนทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๘/๑  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  ๖  ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  
หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๓/๑  และมาตรา  ๗๓/๒  แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๗๓/๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  
(๓)  หรือ  (๖)  ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา  ๗๓/๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๒๐  
(๕)  ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดบทนิยามคําวา  “มูลฝอย”  ยังไมชัดเจน  ซ่ึงทําใหอํานาจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความซํ้าซอนกัน  บทนิยามในเรื่อง  “ราชการสวนทองถ่ิน”  และ   
“เจาพนักงานทองถ่ิน”  ไมสอดคลองกับกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป  รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการ 
เม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไดเปล่ียนแปลงหนวยงานกํากับดูแลราชการสวนทองถ่ิน  และยังมีหนวยงานอ่ืน 
ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนและเกี่ยวของกับการดําเนินการในเรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  จึงตอง 
ปรับองคประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข  นอกจากนี้การดําเนินงานเรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ไมไดใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ินในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดวิธีการในเรื่องดังกลาว  
ประกอบกับมิไดมีบทกําหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว  
รวมถึงสมควรกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท่ีเปน
รายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม  เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่   ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น” 

มาตรา ๔ ให้แก้ไขคําว่า  “ข้อกําหนดของท้องถ่ิน”  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  ทุกแห่ง 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของบทนิยามคําว่า  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  ในหมวด  ๑  บททั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๘/๑ ในการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมอนามัยอาจให้

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๖/๑)  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินซึ่งมี 
เขตอํานาจในท้องถิ่นใดไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร  ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  แจ้งต่อผู้ มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่หรือแก้ไขการดําเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  มาตรา  ๑๗/๑  มาตรา  ๑๗/๒  มาตรา  ๑๗/๓  มาตรา  ๑๗/๔  
และมาตรา  ๑๗/๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๒/๑ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา  ๑๗/๑  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) อัยการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  เกษตรจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ  และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน  และผู้แทนภาคประชาชน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ 
การอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านละหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา  ๑๗/๒  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน  และผู้แทนภาคประชาชน 
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  
และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา  ๑๗/๓  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการตามมาตรา  ๑๐  (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้คําปรึกษาหรือ

สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด   

(๔) ประสานงาน  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการและ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดว้ย 

(๕) สอดส่องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสาธารณสุขและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัย 
ตามมาตรา  ๘/๑ 

(๘) ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องหรือวัตถุใด ๆ  มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๗/๔ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗/๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  ให้นํามาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  ในหมวด  ๕  เหตุรําคาญ  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา  ๒๘/๑  เม่ือปรากฏว่ามีเหตุรําคาญเกิดขึ้นตามมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘   
เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจประกาศ
กําหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุรําคาญตามวรรคหนึ่ง  และการจัดการตามความจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญนั้น
เกิดขึ้นอีกในอนาคต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนด   

ในกรณีที่เหตุรําคาญตามวรรคหน่ึงได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญนั้นโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทําใด ๆ  
ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไปโดยไม่ชักช้า  และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  พิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๑” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๗  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๘  วรรคห้า  มาตรา  ๕๒  หรือ
มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่ง 
ตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ถ้าผู้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๖/๑  มาตรา  ๖๖/๒  และมาตรา  ๖๖/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๖/๑  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) อธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้แทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้
ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน   
เป็นกรรมการ  ในจํานวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้
อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหน่ึง  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๖๖/๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา  ๖๖ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ

หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทําการใด  ๆ  เท่าที่จําเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ 
มาตรา ๖๖/๓ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๑  และการแต่งตั้ง

และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้นํามาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  แล้วแจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  ๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  และ

มาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  
หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา  ๘  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๗  
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๑๗/๓  (๘)  
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๒  (๒)  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา  ๓๘   
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท 

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 
สองร้อยตารางเมตร  โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกิน
สองหม่ืนห้าพันบาท 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๕)  มาตรา  ๓๒  (๒)  
มาตรา  ๓๕  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๕  (๒)  หรือ  (๓)  หรือ
มาตรา  ๔๐  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  
หรือ  (๖)  ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  ถึงมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา  ๒๘/๑  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  วรรคสอง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

มาตรา ๗๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๔๒  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๔๒  (๒)  หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน  หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้หยุดดําเนินกิจการ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๒  หรือ
มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันห้าร้อยบาท 

มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันห้าร้อยบาท 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละ 
สองหม่ืนห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน” 

มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๘๔/๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  อัยการจังหวัด  และผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  เป็นกรรมการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ  และให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สองคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุกหรือไม่ควร 
ถูกฟ้องร้อง  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ด้วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยพระราชบัญญัตินี้  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  
และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ด้านละหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือ 
การอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการ 
ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา  ๖๖/๑  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  และให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖๖/๑  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๕ อุทธรณ์ที่ได้ย่ืนและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยตรง  ทําให้การจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากข้ึน  สมควรกําหนดให้มี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทําหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับ
ใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุรําคาญเพ่ือระงับและจัดการตามความจําเป็นมิให้เหตุรําคาญน้ันเกิดขึ้นอีก  
ตลอดจนกําหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือบางขนาดต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออก
ใบอนุญาต  นอกจากน้ี  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ 
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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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 
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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 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ ตรี  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวันเริ่มตน
ของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิไดแจงการ
ครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู
ซึ่งรอคําส่ังผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินนั้นติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถาประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
นั้น ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานําหรือ
สงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่
ประกาศกําหนด ใหถือวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 



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 
 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดออกสืบ
เนื่องมาจากใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวโอน
ที่ดินนั้นใหแกผูอ่ืนในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองในหรือหลังวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หามโอนภายในกําหนดสิบปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(๒) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองกอนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะที่
รัฐใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน หามโอนภายในกําหนด
หาป นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอน
ใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพ่ือชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับ
คดี” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหมีขอความสําคัญ
ดังตอไปนี้ ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยูของผูมีสิทธิในที่ดิน ตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของทีด่นิ
แปลงนั้นซึ่งแสดงเขตขางเคียงทั้งส่ีทิศ ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
หรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปนผูลงลายมือช่ือ และประทับตราประจําตําแหนงของ
เจาพนักงานที่ดินเปนสําคัญ กับใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไวดวย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ 
มอบใหผูมีสิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน สําหรับคูฉบับที่เก็บไว ณ 
สํานักงานที่ดินนั้น จะจําลองเปนรูปถายไวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ” 

 



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 
 

มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนในจังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
จังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น เขต
จังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองที่ที่ทางราชการไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที่
และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในทองที่นั้นโดยปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการ
อําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผูใหญบานแหงทองที่กอนวันเริ่มตนสํารวจ
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

เมื่อไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา ๕๘ 
ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว นําพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่
มอบหมายเพื่อทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน
ตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ไดนัดหมาย 

ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพ่ือออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน เปนเจาหนาที่ออกไปพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘ ทวิ  เมื่อไดสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชนในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน แลวแตกรณี ใหแกบุคคลตามที่ระบุไวในวรรคสอง เมื่อปรากฏวาที่ดินที่บุคคล
นั้นครอบครองเปนที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวล
กฎหมายนี้ 

บุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตามวรรคหนึ่งใหได คือ 

(๑) ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือ
รับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หรือเปนผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

(๒) ผูซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 



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 
 

(๓) ผูซึ่งครอบครองที่ดินและทําประโยชนในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวล
กฎหมายนี้ใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรค
สอง (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครอบและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคล
ดังกลาวดวย 

สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ภายในสิบปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม
วรรคหนึ่ง หามมิใหบุคคลตามวรรคสอง (๓) ผูไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวโอนที่ดินนั้นใหแก
ผูอ่ืน เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอน
ใหแกสหกรณเพ่ือชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ 

ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการ
บังคับคดี” 

 
มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
“มาตรา ๕๘ ตรี  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดิน

ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ใด ใหรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นและวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามสิบวัน 

การทําแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูป
ถายทางอากาศที่ใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถาย
ทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจรังวัด เวนแตกรณีจําเปนใหเจาพนักงานที่ดินทําการสํารวจ
รังวัด 

เมื่อถึงกําหนดวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่ตองมีการรังวัดสําหรับที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ดังกลาว เวนแตในกรณี
จําเปนเจาพนักงานที่ดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ใหออกแกผูมีช่ือซึ่งเปนผูมีสิทธิในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน 

เมื่อไดจัดทําโฉนดที่ดินแปลงใดพรอมที่จะแจกแลว ใหเจาพนักงานที่ดินประกาศ
กําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับ



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 
 

ที่ดินแปลงนั้นไดยกเลิกตั้งแตวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกลาว และใหสงหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย” 

 
มาตรา ๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๙ จัตวา และมาตรา ๕๙ เบญจ 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
“มาตรา ๕๙ จัตวา  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และ

มาตรา ๕๙ ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผูมี
สิทธิในที่ดินในระหวางดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดที่ดิน
ดวย 

มาตรา ๕๙ เบญจ  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให
ถือวาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก และใหสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิก
แลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๐  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามีผู

โตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไมไดใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแลว
ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพ่ือทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไว เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังถึง
ที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แลวแตกรณี” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑  เมื่อความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหผู
ดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเพิกถอน แกไข หรือออกใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน หรือเพิกถอน แกไข เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือเอกสารที่
ไดจดแจงรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยนั้นได 

(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับกรุงเทพมหานคร 



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 
 

(๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่น 
กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนและ

เรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวของมาพิจารณา และ
แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบเพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
ทราบ ใหถือวาไมมีการคัดคาน 

เมื่อผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 
ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐาน

ชัดแจง และผูมีสวนไดเสียยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขให
ถูกตองได 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว 
ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๙ ทวิ  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย
ของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทํา
การรังวัดให 

ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดทีด่นิ 
เมื่อผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือ
เนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือใน
กรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแต
ไมมา หรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
เปนหนังสือใหผูนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดให
คํารับรองวามิไดนําทําการรังวัดรุกลํ้าที่ดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับ
ความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกล่ียโดยถือ
หลักฐานแผนที่เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไม
เปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย หากตกลงกันไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายใน



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 
 

เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอไมประสงคจะ
สอบเขตโฉนดที่ดินนั้นตอไป 

ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนเฉพาะรายของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน
นั้นตอเจาพนักงานที่ดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๑  ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพย
ที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขานั้น” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๒   ผู ใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 
ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน คูกรณีอาจยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรม
ที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินแหงใดแหงหนึ่ง เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการ
จดทะเบียนให เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมีการรังวัด” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๕  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนด

ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญา
เก่ียวกับการนั้น แลวแตกรณี แลวใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๑  การขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทาง
มรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐาน



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 
 

ในการไดรับมรดก มายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
อยูกับบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวนั้นได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐาน และเช่ือไดวาผูขอเปนทายาทแลว 
ใหประกาศโดยทําเปนหนังสือปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดหกสิบวัน ณ สํานักงานที่ดินทองที่ซึ่ง
ที่ดินตั้งอยู เขตหรือที่วาการอําเภอ หรือก่ิงอําเภอทองที่ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน และ
บริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบคุคลที่
ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่สามารถจะทําได หากไมมีผูใดโตแยงภายในกําหนดเวลาที่
ประกาศและมีหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาผูขอมีสิทธิไดรับมรดกแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
จดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณีและเรียก
บุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารที่เก่ียวของไดตามความจําเปน และใหพนักงาน
เจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลงใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ส่ังประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณีทราบและใหฝายที่ไม
พอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลวใหรอเรื่องไว เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังถึงทีสุ่ด
ประการใดจึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนดก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงาน
เจาหนาที่ส่ัง” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๓  ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด

ทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดที่ดิน ใหย่ืนคําขอ
ตอเจาพนักงานที่ดิน 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินสอบสวนหลักฐานที่ผูขอไดนํามาแสดงใหปรากฏแลว ถา
เห็นสมควรเชื่อถือก็ใหรับอายัดไวไดมีกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ขออายัด โดยใหผูนั้นไป
ดําเนินการทางศาลและใหนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองในกรณีที่ขออายัดมาแสดง
ตอเจาพนักงานที่ดินผูรับอายัดภายในกําหนดเวลาที่อายัด ถาผูขออายัดมิไดปฏิบัติดังกลาวใหถือ
วาการอายัดสิ้นสุดและจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได แตถาผูขออายัดไดแสดงหลักฐาน
ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่อายัด ใหการอายัดมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งใหถอนการอายดั หรือ
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุด 

ถาเจาพนักงานที่ดินเห็นเองหรือผูมีสวนไดเสียคัดคานวา การอายัดนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมายใหมีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเทาที่จําเปน เมื่อเปนที่เช่ือไดวาไดรับอายัดไว
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสั่งใหยกเลิกการอายัดนั้นได และแจงใหผูขอ
อายัดทราบ” 

 



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 ๑๘  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๓ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๘ ให
เรียกเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมเปนคาออกโฉนดที่ดิน คาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน คา
หลักเขตที่ดิน และคามอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ แลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิในที่ดินจะ
ขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปกอนแตยังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได
และใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการคางชําระเงินคาธรรมเนียมใหปรากฏในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ถาไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ใหผูย่ืน
คําขอเปนผูชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย” 

 
มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ

หัวหนาเขต  นายอํา เภอ  หรือปลัดอํา เภอผู เปนหัวหนาประจํ า ก่ิงอํา เภอ  อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติตอไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะได
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเปนทองที่ไป 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 

รองนายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยการรวมอํานาจหนาที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํากิจการอื่น ๆ ที่
เก่ียวของกับที่ดินซึ่งแตเดิมใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจําก่ิงอําเภอ มีอํานาจกระทําการดังกลาวดวย มาใหเปนอํานาจของเจาพนักงานที่ดิน
แตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแกประชาชนมากขึ้น 
โดยแกไขบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว และในขณะเดียวกันสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่ยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของกรมที่ดินใหเหมาะสมรัดกุม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัวยิ่งข้ึน นอกจากนี้ไดเพ่ิมเติมกรณีของการออกโฉนด
ที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศขึ้นเปนพิเศษ
เพราะรัฐมีนโยบายที่จะเรงรัดใหมีการออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ใหรวดเร็วยิ่งข้ึนเพื่อประโยชนแก
ประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕/๓/๔๕ 

B+A ( C ) 
 

วศิน/แกไข 
๒ กันยายน ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
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(~) 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 

~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 , " 
mv 1 tJ'11ll~'UltJii'u bb~ltJ~1vi'fof11i-:i b ~ nnt1tJ 1 ut1tJru1Vl , ... 

1tJn1 ru~ ~-ru 1 u t1~ t1J1Vl ~ ~ n b ~ n n t1tJ 1 u t1~ t1J1 Vl iJ1vi' i;l1 b utJ n11V1~ t1 i;l1 b utJ n11 hJ bb~1 b'1~'1 
61 d q 0 d 1 IJ d ~ t1d q 

[11 EJ b tJ ')~ EJ~ b 1'11'Vl tJ 1 EJ'Vl ~ b '\J EJtJ n1Vl'U~ Vl1lJ111flVl'U\I Vl'U 1 EJ'Vl ~ b 'U EJ 'UVl':itl ~61!\ltJ1 EJ'Vl ~ b 'U EJtJl.Jtl'\JVll.11 EJ 
\J 

b.LJ'1i;l1L utJfl11LL 'VltJ 1~v~fo 1 ut1tJru1Vl~n m ~nnt1tJ 1 ut1tJ ru1VJ'1~vi't1-:i'lJ~ 1 -U~11 -U~1vv1'1 -tii;l1LutJrn1~-:in~11 
\J , t.J \J , v 

1~~-ru1utitJru1 Vl~ n n b 'W n n ti tJ 1 u tltJ ru1VJ~\IAtJ1utitJru1 VJ Lb n 'U1EJ'Vl~blJEJtJfl1EJ1 tJ'11 lJ ~'\Jl tJ 
\J , " \J , " , u 

' QJ IJ IJ d 

'V'l'Un\11tJb '11Vl'U1'Vl 



II 

Vl'U1 \v(9) 

I d 
b m..J C9l rn rn \?! B'U 'Vl ~ct fl 11'!l n '1 '11'\.J bu fl'rf1 , 

m\?111 cto 1'Um1iJ5u~V1u1~mll'V'l1:;11'!luqJqJ1id 1~'1"11Yrn1'LIL41V1u1~i1ei'1'U1'1 vr~~e:i1i.Jd 
(C9l) L oif 11 LJ1 mrn1'\.J~~i1 L VI\?! rJ'Ufl11'1~~tJ11iJm16JJ1~l'l1 L ~e:im1'11V1t11tJ L de:i~m1VJtJ hJ1~-ru • ., 

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 ~~ . ., 
'V'l~:;e:i1V1\?l V\?l fl V11e:i 1m1mvl1fl11'Ue:i~'1m'LI~tT'LI L ~ e:im1'1'1v'ULL'1:; rnu~lJ1 ~m1LJ5u~ L ll'LI 1 'lJmlJ 
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เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   และมาตรา   ๔๕   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เ รียกว า  “พระราชบัญญั ติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงยา 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

“ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  บุคคลที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจนกอใหเกิด

ผลเสียตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ  โดยการด่ืมนั้นมีลักษณะที่ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้น  และเมื่อหยุดด่ืม

จะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในรางกาย 

“ขาย”  หมายความรวมถึง  จําหนาย  จาย  แจก  แลกเปลี่ยน  ให  เพื่อประโยชนในทางการคา 

“โฆษณา”  หมายความวา  การกระทําไมวาโดยวิธีใด  ๆ ใหประชาชนเห็น  ไดยินหรือทราบขอความ

เพื่อประโยชนในทางการคา  และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 

“การสื่อสารการตลาด”  หมายความวา  การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อขายสินคา  บริการหรือภาพลักษณ  การประชาสัมพันธ  การเผยแพรขาวสาร  การสงเสริมการขาย    

การแสดงสินคา  การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  และการตลาดแบบตรง 

“ขอความ”  หมายความรวมถึง  การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร  ภาพ  ภาพยนตร  แสง  

เสียง  เคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ  ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

“ฉลาก”  หมายความวา  รูป  รอยประดิษฐ  กระดาษหรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความ

เกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา  หรือสอดแทรก  หรือรวมไวกับ

สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสาร  หรือคูมือสําหรับใช

ประกอบกับสินคา  ปายที่ติดต้ังหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุม”  หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอาํนวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเ รียกวา   “คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอลแหงชาติ”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    

เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ  

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ  และใหอธิบดีและผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  

(๑) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

(๒) ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อลดและเลิกการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณ 

ดานสังคมศาสตร  ดานกฎหมาย  และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดานละหนึ่งคน 
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การเลือกและการแตงต้ังที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับกับ 

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ  

มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธาน 

ในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการ 

ดานภาษี  รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม  (๑) 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม  
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หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  
ประกอบดวย  

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   ปลัดกระทรวงการคลัง   

เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนที่สาม 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

(๔) ผูแทนองคกรเอกชน  จํานวนสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือก
จากองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร  และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดานการ
สนับสนุนและรณรงคใหมีการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ดานการคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือสตรี   ดานการคุมครองผูบริโภค  โดยมีผูแทนองคกรเอกชนในแตละดานไม เกินหนึ่งคน   
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการแพทย  จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข  ดานสังคมสงเคราะห  สังคมศาสตร  
เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร  ดานการศึกษา  การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน
ไมเกินหนึ่งคน   

ใหอธิบดี เปนกรรมการและเลขานุการ   อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  และใหผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 

สองป  หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาวามีความผิดในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เวนแต 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูประกอบกิจการเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือมีสวนไดเสียในกิจการเกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) ไมเปนผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ 

ข้ึนใหมภายในเกาสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหม 

เขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนวาระใหมีการแตงต้ัง

กรรมการแทนตําแหนงที่วางลง  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและในระหวางที่ยัง

มิไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ในระหวางที่กรรมการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะเปนการแตงต้ัง
เพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวนั้น  

มาตรา ๑๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการดานภาษี  

รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพ 
ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือน
สําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  หรือนําเขา 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่หามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ตองหามสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

(๕) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพษิภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือใหจัดสง
เอกสารหรือขอมูล  เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามมติคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ  

ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ผูแทนกรมประชาสัมพันธ   ผูแทนกรมสรรพสามิต   

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง

หนึ่งคน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักการแพทย  และผูอํานวยการเปนกรรมการ  

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากผูมีความรู

ความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมายดานละหนึ่งคน  

ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลกรุงเทพมหานครจะแตงต้ังเจาหนาที่ในสํานักอนามัยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได  

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จังหวัด   ประกอบดวย 

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด

เปนรองประธานกรรมการ  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สรรพสามิตพื้นที่ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังหนึ่งคน  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังหนึ่งคน  ประชาสัมพันธจังหวัด  พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจังหวัดละไมเกิน 

ส่ีคน  เปนกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูมี

ความรูความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมาย 

ดานละหนึ่งคน  
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ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดจะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๒๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทนและการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม 
มาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

มาตรา ๒๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมและ 
การแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  มีอํานาจและหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด 
แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและ 
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม 

(๒) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมการผลิต  การนําเขา  การขาย  การโฆษณา  และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้ง
การเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   ตลอดจน 
การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ 
เลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๕) ติดตาม  ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด  
และเลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคมุ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๔ ใหจัดต้ัง  “สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  ข้ึนใน 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  

ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบ
และพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

(๓) ประสานงานและรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคุม  มอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๖ ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  

หรือนําเขา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 

(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  

(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ

รานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 

(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  

(๕) สถานศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือรานคา

ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 

(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัน  หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ   

เทาที่จําเปนไวดวยก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิต

หรือผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  

(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

(๒) การเรขาย 

(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย 
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(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง  การใหบริการการชิงโชค   
การชิงรางวัล  หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  หรือแกผูนําหีบหอ
หรือสลากหรือส่ิงอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ 

(๕) โดยแจก  แถม  ให  หรือแลกเปลี่ยนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือกับสินคาอื่น  หรือ 
การใหบริการอยางอื่นแลวแตกรณี  หรือแจกจายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลักษณะเปนตัวอยางของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมถึงการกําหนด
เง่ือนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 

(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม 

ทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบคุคล 
(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยง

ตามประเพณี 
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  

หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี  หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๕) สถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรานคา 
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคณุหรือชักจูงใจใหผูอื่นด่ืมโดยตรงหรือโดยออม 
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ  โดยผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําได

เฉพาะการใหขอมูลขาวสาร   และความรูเชิงสรางสรรคสังคม  โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา   
หรือบรรจุภัณฑของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้น  เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล  หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนั้นเทานั้น  ทั้งนี้ตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

บทบัญญั ติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   มิใหใชบัง คับกับการโฆษณาที่มีตนกํ าเนิด 
นอกราชอาณาจักร 

หมวด  ๕ 

การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๓๓ ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือญาติ  คณะบุคคล  หรือองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  อาจขอรับการสนับสนุน

เพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการควบคุมกําหนด 

หมวด  ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
 

 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิต  นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่ผลิต  

นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่เก็บเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น   

รวมถงึเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูผลิต  ผูนําเขา  หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง 

บัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๘ ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา   ๒๗   หรือมาตรา   ๒๘   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๐  (๑)   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
หาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน 
หาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๔๔ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
หรือ  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาที่ 
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา  ๓๔  (๓)  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจ าหนาที่   อันเปนการไมปฏิบั ติตามมาตรา  ๓๖   
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  และในการนี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ   
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ 
ในการเปรียบเทียบ  หรือเง่ือนไขประการใด ๆ  ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผูซ่ึง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ผูนั้น 
แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพ  ครอบครัว  อุบัติเหตุและอาชญากรรม  ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพ 

ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ  ชวยสรางเสริมสุขภาพ 

ของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบญัญติั 
ควบคมุอาคาร  
พ.ศ. 2522 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที ่34 ในรชักาลปจัจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา และจะใชบ้งัคบัในทอ้งที่
ใด มบีรเิวณเพยีงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 1 สาํหรบัเขตทอ้งทีท่ีไ่ดม้กีารประกาศใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงหรอืเขตทอ้งทีท่ีไ่ดเ้คยมี
การประกาศดงักลา่ว ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิบงัคบัตามเขตของผงัเมอืงรวมนัน้โดยไมต่อ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 สาํหรบัอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใชบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ
บงัคบัไมว่า่ทอ้งทีท่ีอ่าคารนัน้ตัง้อยูจ่ะไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไมก่ต็าม 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 
  (1) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2479 
  (2) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2504 
  (3) ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่192 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 
  (4) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 
  (5) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2496 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนักงาน และสิง่ทีส่รา้งขึน้อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจ
เขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
  (1) อฒัจนัทรห์รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นเพือ่ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชาชน 
  (2) เขือ่น สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายน้ํา อู่เรอื คานเรอื ท่าน้ํา ท่าจอดเรอื รัว้ กําแพง หรอืประตู ที่
สรา้งขึน้ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 
  (3) ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้สาํหรบัตดิหรอืตัง้ป้าย 
   (ก) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหน่ึงตารางเมตร หรอืมน้ํีาหนักรวมทัง้โครงสรา้ง
เกนิสบิกโิลกรมั 
   (ข) ที่ติดหรอืตัง้ไวใ้นระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวดัในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกวา่ความสงูของป้ายนัน้เมือ่วดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมน้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
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  (4) พื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสําหรบัอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8(9) 
  (5) สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ทัง้น้ี ใหห้มายความรวมถงึสว่นต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 
 2 “อาคารสงู” หมายความวา่ อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยไดท้ีม่คีวามสงูตัง้แต่ยีส่บิสามเมตรขึน้ไป การวดั
ความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งถงึพื้นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป ัน้หยาให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่
ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 
 2 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความวา่ อาคารทีก่่อสรา้งขึน้เพือ่ใชพ้ืน้ทีอ่าคารหรอืสว่นใดของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หน่ึงหมืน่ตารางเมตรขึน้ไป 
 2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถงึ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีบุ่คคลอาจเขา้ไปภายในเพือ่ประโยชน์ในการชุมนุม
คนทีม่พีืน้ทีต่ ัง้แต่หน่ึงพนัตารางเมตรขึน้ไป หรอืชุมนุมคนไดต้ัง้แต่หา้รอ้ยคนขึน้ไป 
 2 “โรงมหรสพ” หมายความวา่ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีส่าํหรบัฉายภาพยนตร ์แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน้เป็นปกติธุระ โดยจะมี
คา่ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 
 “ทีส่าธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได้ ทัง้น้ีไม่ว่าจะมกีาร
เรยีกเกบ็คา่ตอบแทนหรอืไม ่
 “แผนผงับรเิวณ” หมายความวา่ แผนทีแ่สดงลกัษณะ ทีต่ ัง้ และขอบเขตของทีด่นิ และอาคารทีก่่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้ รวมทัง้แสดงลกัษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบรเิวณที่ดนิที่ติดต่อ
โดยสงัเขปดว้ย 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใช้
อาคาร โดยมรีปูแสดงรายละเอยีดสว่นสาํคญั ขนาดเครื่องหมายวสัดุและการใชส้อยต่างๆ ของอาคารอย่างชดัเจนพอทีจ่ะใชใ้น
การดาํเนินการได ้
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา่ ขอ้ความชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจน
วธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการคาํนวณ” หมายความวา่ รายการแสดงวธิกีารคาํนวณกําลงัของวสัดุ การรบัน้ําหนัก และกําลงัตา้นทานของ
สว่นต่างๆ ของอาคาร 
 “ก่อสรา้ง” หมายความวา่ สรา้งอาคารขึน้ใหมท่ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการสรา้งขึน้แทนของเดมิหรอืไม ่
 “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปลีย่นแปลงต่อเตมิ เพิม่ ลด หรอืขยายซึง่ลกัษณะขอบเขต แบบ รปูทรง สดัสว่น น้ําหนกั 
เน้ือที ่ของโครงสรา้งของอาคารหรอืสว่นต่างๆ ของอาคารซึง่ไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซมหรอืการ
ดดัแปลงทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรอืเปลีย่นสว่นต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดมิ 
 “รื้อถอน” หมายความว่า รือ้ส่วนอนัเป็นโครงสรา้งของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรอืส่วนอื่นของโครงสรา้ง
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลงิไหม”้ หมายความวา่ บรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมอ้าคารตัง้แต่สามสบิหลงัคาเรอืนขึน้ไป หรอืมเีน้ือทีต่ ัง้แต่หน่ึง
ไรข่ึน้ไป รวมทัง้บรเิวณทีอ่ยูต่ดิต่อภายในระยะสามสบิเมตร โดยรอบบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมด้ว้ย 
 “ผูค้วบคุมงาน” หมายความวา่ ผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการอํานวยการหรอืควบคุมดแูลการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคาร 

                                                
2 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 



พระราชบญัญตั ิ 3

 “ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง และหมายความรวมถงึผูซ้ึ่งตกลงรบักระทําการดงักล่าวไม่วา่จะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม และ
ผูร้บัจา้งชว่ง 
 3 “ผูค้รอบครองอาคาร” หมายความรวมถงึ ผูจ้ดัการของนิตบุิคคลอาคารชุดสาํหรบัทรพัยส์ว่นกลางตามกฎหมายว่า
ดว้ยอาคารชุดดว้ย 
 3 “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หรอืผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ แลว้แต่กรณี ซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “นายตรวจ” หมายความวา่ ผูซ้ึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายตรวจ 
 4 “นายช่าง” หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงานของราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิน่แต่งตัง้ให้เป็น
นายชา่ง หรอืวศิวกรหรอืสถาปนิกซึง่อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง5แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายชา่ง 
 “ราชการสว่นทอ้งถิน่” หมายความวา่ เทศบาล สขุาภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา 
และองคก์ารปกครองทอ้งถิน่อื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมายความวา่ กฎซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจนิตบิญัญตัขิองราชการสว่นทอ้งถิน่ เช่น เทศบญัญตั ิ
ขอ้บงัคบัสขุาภบิาล ขอ้บญัญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร หรอืขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา เป็นตน้ 
 4 “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” หมายความวา่ 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (3) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
  (4) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 
  (5) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด สาํหรบัในเขตองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง 
  (1) กาํหนดคา่ธรรมเนียมไมเ่กนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืยกเวน้คา่ธรรมเนียม 
  (2) กําหนดแบบคาํขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรบัรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาํสัง่หรอืแบบอื่นใดทีจ่ะใช้
ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) กาํหนดกจิการอื่นเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 มาตรา 6 พระราชบญัญตัน้ีิไมใ่ชบ้งัคบัแก่พระทีน่ัง่หรอืพระราชวงั 

 มาตรา 7  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นเกีย่วกบัอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

                                                
3 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
4 บทนิยาม ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
5 คาํว่า “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน
อํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (2) อาคารของราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (3) อาคารขององค์การของรัฐที่ จ ัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่ ใช้ ในกิจการขององค์การหรือใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 
  (4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่างๆ ทีใ่ชเ้พื่อการศาสนา ซึ่งมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้
แลว้โดยเฉพาะ 
  (5) อาคารทีท่าํการขององคก์ารระหวา่งประเทศ หรอือาคารทีท่าํการของหน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้ตามความตกลง
ระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
  (6) อาคารทีท่าํการสถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศ 
  (7) อาคารชัว่คราวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งอาคารถาวรหรอือาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นการชัว่คราว 
ทีม่กีาํหนดเวลาการรือ้ถอน 
  5.1 (8) อาคารทีก่ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั จดัให้มหีรอืพฒันาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัสําหรบัผู้มรีายได้น้อย ทัง้น้ี ต้องมใิช่การยกเวน้หรอืผ่อนผนั
เงือ่นไขเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคารหรอืความปลอดภยัของผูซ้ึง่อยูอ่าศยัหรอืใชอ้าคาร 

 6 มาตรา 8  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นเพื่อ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 
  (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัสว่น ขนาด เน้ือที ่และทีต่ ัง้ของอาคาร 
  (2) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ช ้
  (3) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคาร 
  (4) แบบและวธิกีารเกี่ยวกบัการตดิตัง้ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภยัเกี่ยวกบัอคัคภียั
หรอืภยัพบิตัอิยา่งอื่น และการป้องกนัอนัตรายเมือ่มเีหตุชุลมนุวุน่วาย 
  (5) แบบ และจาํนวนของหอ้งน้ําและหอ้งสว้ม 
  (6) ระบบการจดัการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรบัอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบาํบดัน้ําเสยี และการกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
  (7) ลกัษณะ ระดบั ความสงู เน้ือทีข่องทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอืแนวอาคาร 
  (8) ระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรอืเขตที่ดนิของผู้อื่น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย 
ทางเทา้ ทาง หรอืทีส่าธารณะ 
  (9) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสาํหรบัอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ดงักลา่ว 
  (10) บรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอืประเภทใด 
  (11) หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 
  (12) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายใุบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (13) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้าํเนินการ ผูค้รอบครองอาคาร และเจา้ของอาคาร 
  (14) คุณสมบตัเิฉพาะและลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการขอ
ขึน้ทะเบยีนและการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  (15) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตัง้และตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

                                                
5.1 มาตรา 7(8) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 8 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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ของอาคาร 
  (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 
 7 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้

 8 มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการขนสง่บุคคลในบรเิวณใดใน
ลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั หรอืออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอื
ลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเลน่ในสวนสนุกหรอืในสถานทีอ่ื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงต้องกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรบัน้ําหนกั ความปลอดภยั และคุณสมบตัขิองวสัดุหรอือุปกรณ์ทีจ่าํเป็นเกีย่วเน่ืองกบัสิง่นัน้ ทัง้น้ี ตาม
ความเหมาะสมของสิง่ทีส่รา้งขึน้แต่ละประเภทหรอืแต่ละลกัษณะ โดยอาจกาํหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ
น้ีได ้

 9 มาตรา 9 ในกรณีทีไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวงนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10 
 ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอีํานาจออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่กาํหนดเรือ่งนัน้ได ้
 ในกรณีที่ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว้ ถ้าต่อมามกีารออกกฎกระทรวงกําหนด
เรือ่งนัน้ ใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในสว่นทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ในสว่นทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหมต่ามมาตรา 10 
แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใชบ้งัคบั 
 การยกเลกิขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคสามยอ่มไมก่ระทบกระเทอืนต่อการดาํเนินการทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้โดยถูกตอ้ง
ตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 9 มาตรา 10 ในกรณีที่ไดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอีํานาจ
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรือ่งนัน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดรายละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจากที่กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง
โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักลา่ว 
  (2) เป็นการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นกําหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเน่ืองจากมคีวาม
จาํเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิน่ 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) 
ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ถา้ไมใ่หค้วามเหน็ชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่นัน้
ทราบดว้ย 

                                                
7 วรรคสองของมาตรา 8 บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 8 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาขอ้บญัญตัทิ้องถิน่นัน้ไม่เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอืว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้แลว้ และใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่เสนอรฐัมนตรเีพื่อสัง่
การต่อไป ถา้รฐัมนตรไีมส่ ัง่การภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ใหถ้อืวา่รฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามวรรคสอง 

 10 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเหน็ว่า ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 10(2) มี
ขอ้กําหนดที่ก่อภาระหรอืความยุ่งยากใหแ้ก่ประชาชนเกนิความจําเป็น หรอืก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติร่างกาย หรอื
ทรพัย์สนิของประชาชน ให้รฐัมนตรมีีอํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ดําเนินการยกเลิกหรอืแก้ไขข้อบญัญัติท้องถิ่น
ดงักลา่วเสยีใหมไ่ด ้
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ราชการส่วนท้องถิน่ดําเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในหน่ึงรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัรบัแจง้จาก
รฐัมนตร ีกาํหนดวนัดงักลา่วใหห้มายถงึวนัในสมยัประชุมของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 การยกเลกิหรอืแกไ้ขขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึงย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อการดําเนินการทีไ่ดก้ระทําไปแลว้
โดยถกูตอ้งตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 มาตรา 11 ขอ้บญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บงัคบัได ้

 มาตรา 12 กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 ถา้ขดัหรอื
แยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงใหบ้งัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 

 มาตรา 13 ในกรณีทีส่มควรหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใดในบรเิวณหน่ึงบรเิวณใด แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี มอีํานาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารในบรเิวณนัน้เป็นการชัว่คราวได ้และให้
ดาํเนินการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศนัน้มผีลใชบ้งัคบั 
 ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนั
ยกเลกิ 
 11 มาตรา 13 ทวิ เพือ่ประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (1) ใหส้ว่นราชการและหน่วยงานต่างๆ ทีม่อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นแจง้ขอ้หา้ม ขอ้จํากดั หรอืขอ้มลู
อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร หรอืการดําเนินการอย่างอื่นตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่ดาํเนินการตาม (2) 
  (2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มเีอกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนขอ้มูลที่ได้รบัแจ้งตาม (1) ไวจ้ําหน่ายหรอืให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคําเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ีว่า ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิยงัคงมหีน้าทีต่อ้งขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารนัน้ตามกฎหมายอื่นในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  (4) ราชการสว่นทอ้งถิน่อาจจดัใหม้แีบบแปลนอาคารต่างๆ ที่ไดม้าตรฐานและถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงและหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิไวจ้าํหน่ายหรอืใหแ้ก่ประชาชนได ้

 11 มาตรา 13 ตรี ถา้ผูซ้ึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิมขีอ้สงสยัเกีย่วกบั 

                                                
10 มาตรา 10 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 4 แหง่ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
11 มาตรา 13 ทว ิและมาตรา 13 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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  (1) การกําหนดระยะหรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคาร หรอืเขตทีด่นิของผูอ้ื่น หรอืระหวา่งอาคารกบัถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะ หรอื 
  (2) การกําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใด 
 ผูน้ัน้มสีทิธหิารอืไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอื และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตอบขอ้หารอืนัน้ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นตอ้งขอคาํปรกึษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสยีก่อนหรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใด กใ็หข้ยายกาํหนดเวลาดงักลา่วออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสามสบิวนั 
 ในกรณีที่ผู้หารอืตามวรรคหน่ึงได้ดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารโดยถอืปฏบิตัติาม
คําตอบขอ้หารอืของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้อบขอ้หารอืไปโดยผดิพลาดเป็นเหตุใหผู้้
หารอืไดด้ําเนินการดงักล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออก
ตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ผูน้ัน้ไมต่อ้งรบัโทษ 

หมวด 2 
คณะกรรมการควบคมุอาคาร 

 มาตรา 14 ใหม้คีณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอยัการ 
ผูแ้ทนสาํนกัผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวชิาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม แห่งละหน่ึงคน และ
ผูท้รงคุณวฒุอิกีไมเ่กนิสีค่น ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นกรรมการและใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 มาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการในระหวา่งทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตาํแหน่ง ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้
เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้นัน้อยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 
 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิสองคราวตดิต่อกนั 

 มาตรา 16 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากตาํแหน่ง เมือ่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รฐัมนตรใีหอ้อก 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั
ความผดิทีก่ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการที่มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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 12 มาตรา 18 ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการดาํเนินการตามมาตรา 8 หรอืมาตรา 10 ทว ิ 
  (2) ใหค้วามเหน็ชอบในการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามมาตรา 10(2) 
  13 (3) ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  13 (4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
  14 (5) รบัขึน้ทะเบยีนและเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  14 (6) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 
 มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได ้
 ใหนํ้ามาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 15 มาตรา 20 ใหจ้ดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง16 มหีน้าทีด่งัน้ี 
  (1) ปฏบิตังิานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  (2) ปฏบิตังิานธุรการ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (3) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนใหค้าํแนะนําแก่ภาคเอกชน 
  (4) ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

หมวด 3 
การก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคล่ือนย้าย 

และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 

 17 มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ

 18 มาตรา 21 ทวิ การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรอืประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มกีาร
ตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิตอ้งจดัใหม้ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณดงักลา่วตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 17 มาตรา 22 ผูใ้ดจะรือ้ถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้ต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ
  (1) อาคารทีม่สีว่นสงูเกนิสบิหา้เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
  (2) อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่สองเมตร 

 19 มาตรา 23 

                                                
12 มาตรา 18 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
13 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
14 มาตรา 18(5) และ (6) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
15 มาตรา 20 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
16 คําว่า “กรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แก้ไขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญัตใิหส้อดคล้องกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
18 มาตรา 21 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลกิโดย มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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 19 มาตรา 24 

 20 มาตรา 25 ในกรณีทีเ่ป็นการยื่นคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาต หรอื
มหีนงัสอืแจง้คาํสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผล ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอ 
 ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสีส่บิหา้วนั แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไวน้ัน้ 
แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบอนุญาตหรอืมคีําสัง่ไม่อนุญาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต
ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 20 มาตรา 26 ในกรณีที่การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนัน้มลีกัษณะหรอือยู่ใน
ประเภททีไ่ดก้าํหนดเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม หรอืเป็นวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม ถา้วศิวกรหรอืสถาปนิกผูร้บัผดิชอบในการนัน้ตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอมไิดเ้ป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายดงักล่าว แลว้แต่กรณี ให้เจา้
พนกังานทอ้งถิน่ปฏเิสธไมร่บัพจิารณาคาํขอนัน้ 

 20 มาตรา 27 ในการตรวจพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตแกไ้ข
เปลีย่นแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณทีไ่ดย้ื่นไว ้เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไป
ตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 และใหนํ้ามาตรา 25 วรรคสาม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื่อผู้ขอรบัใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการ
คํานวณตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตใหภ้ายในสามสบิวนั 
แต่ถา้ผูข้อรบัใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัผดิจากคาํสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ในกรณีน้ีใหถ้อืวา่เป็นการยื่น
คาํขอใหมแ่ละใหด้าํเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 

 21 มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ยื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบั
ใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแต่เฉพาะในสว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัรายการคาํนวณ 

 22 มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมของอาคาร
ซึง่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชท้ีไ่ดย้ื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบัใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกีย่วกบัรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมสว่นภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 20 มาตรา 29 เมื่อไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตมหีนังสอืแจง้ชื่อผูค้วบคุมงานกบัวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สุด
การดาํเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบพรอ้มทัง้แนบหนงัสอืแสดงความความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน
มาดว้ย 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรอืเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เวน้แต่จะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพี
วศิวกรรมหรอืกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม 

                                                
20 มาตรา 25 ถงึ มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
21 มาตรา 28 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 
2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
22 มาตรา 28 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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 20 มาตรา 30 ถา้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคุมงานทีไ่ดแ้จง้ชื่อไว ้หรอืผูค้วบคุมงานจะบอกเลกิการเป็นผู้
ควบคุมงาน ใหม้หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ แต่ทัง้น้ีไม่เป็นการกระทบถงึสทิธแิละหน้าทีท่างแพ่งระหว่างผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งระงบัการดําเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตไวก้่อนจนกว่า
จะไดม้หีนงัสอืแจง้ชื่อและสง่หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหมใ่หแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้ 

 20 มาตรา 31 ห้ามมใิห้ผู้ใดจดัให้มหีรอืดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงื่อนไขที่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต หรอืใหผ้ดิไปจากทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิเวน้แต่ 
  (1) เจ้าของอาคารนัน้ได้ยื่นคําขออนุญาต และได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข
เปลีย่นแปลงได ้
  (2) เจา้ของอาคารนัน้ไดแ้จง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ หรอื 
  (3) การดําเนินการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นกรณีตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนํ้ามาตรา 25 หรอืมาตรา 39 ทว ิมาใชบ้งัคบัแก่การดาํเนินการตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร เป็นการฝา่ฝืนความในวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่เป็นการ 
กระทาํของผูค้วบคุมงาน เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพสิจูน์ไดว้า่ เป็นการกระทาํของผูอ้ื่นซึง่ผูค้วบคุมงานไดม้หีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง
การกระทาํดงักลา่วใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร และผูด้าํเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักลา่วไมย่อมปฏบิตัติาม  

 20 มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช ้คอื อาคารดงัต่อไปน้ี 
  23 (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสาํหรบัใชเ้พือ่กจิการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอืกจิการอื่นทัง้น้ี 
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 
ทว ิไดก้ระทาํการดงักล่าวเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบตามแบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กาํหนด เพื่อ
ทาํการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกิจการดงัที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว ิภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดท้ําการตรวจสอบแลว้เหน็ว่าการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ กใ็หอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตาม
มาตรา 39 ทว ิเพื่อใหม้กีารใชอ้าคารนัน้ตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่
มไิด้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารนัน้ใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้เพือ่กจิการดงัทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได ้
 หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนัน้เพื่อกจิการอื่น
นอกจากทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิ 

 24 มาตรา 32 ทวิ เจา้ของอาคารดงัต่อไปน้ี 
  (1) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
  (2) อาคารชุมนุมคน 
  (3) อาคารตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
23 มาตรา 32(1) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
24 มาตรา 32 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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ตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบดา้นวศิวกรรมหรอืผูต้รวจสอบดา้นสถาปตัยกรรม แลว้แต่กรณี ทาํการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรา้ง
ของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบั
อคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ําเสยี ระบบเครื่องกล 
หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารทีจ่าํเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ทีม่ผีลต่อสขุภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ แลว้รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมชิกัชา้ เพื่อพจิารณาออกใบรบัรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรอืดาํเนินการตามมาตรา 46 หรอืมาตรา 46 ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 25 มาตรา 32 ตรี เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารชนิดหรอืประเภทตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข และจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที่รฐัมนตรกีําหนดในกฎกระทรวง
โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 20 มาตรา 33 ห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรอืยนิยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ และใหนํ้ามาตรา 25 และมาตรา 27 หรอืมาตรา 39 ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหนํ้าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปลี่ยนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบักจิการหน่ึงไปใชเ้ป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอกีกจิการหน่ึงโดยอนุโลม 

 20 มาตรา 34 หา้มมใิห้เจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมพีื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 8(9) ดดัแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถนัน้เพือ่การอื่น ทัง้น้ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงใหถ้อืวา่เป็นภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้โดยตรง ตราบทีอ่าคารนัน้ยงัมอียู ่ทัง้น้ีไมว่า่จะ
มกีารโอนทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนัน้ต่อไปยงับุคคลอื่นหรอืไมก่ต็าม 

 20 มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรอืมาตรา 22 ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นใบอนุญาต ถา้ผู้
ได้รบัใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ และเมื่อได้ยื่นคําขอดงักล่าวแล้ว ให้
ดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะสัง่ไมอ่นุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนัน้ 

 20 มาตรา 36 ใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 จะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็น
หนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 26 มาตรา 37 ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 ตาย ทายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก
ของบุคคลดงักล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารนัน้ต่อไป ต้องมี
หนงัสอืแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตาย ในกรณีเชน่วา่น้ีใหถ้อืวา่ทายาทหรอื
ผูจ้ดัการมรดกดงักลา่วเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตนัน้แทน 

 มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร แลว้แต่กรณี ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตต้อง
เกบ็ใบอนุญาต แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวใ้นบรเิวณที่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทําการดงักล่าว
หน่ึงชุด และพรอ้มทีจ่ะใหน้ายชา่งหรอืนายตรวจตรวจดไูด ้
 ใหผู้ค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ้แสดงใบรบัรองตามมาตรา 32 หรอืใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวใ้นที่
เปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารนัน้ 

                                                
25 มาตรา 32 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด ในสาระสําคญั ให้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
หรอืใบรบัรองยื่นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึ
การสญูหาย ถกูทาํลาย หรอืชาํรดุ 
 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ใหม้ผีลตามกฎหมายเชน่เดยีวกบัใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง แลว้แต่กรณี 

 27 มาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กไ็ด ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบดงักลา่ว โดยอยา่งน้อยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยืน่เอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ชื่อของผู้ร ับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (2) ชื่ อของผู้ ร ับผิดชอบงานออกแบบและคํ านวณ อาคาร  ซึ่ ง เป็ นผู้ ได้ ร ับ ใบอ นุญ าตให้ เป็ น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (3) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (4) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง และหนังสอืรบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก
หรอืสภาวศิวกร แลว้แต่กรณี 
  (5) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (1) และ (2) ให้ชดัเจนว่าตนเป็นผู้รบัผิดชอบงาน
ออกแบบอาคารและเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารนัน้ 
  (6) หนังสอืรบัรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งรบัรองว่าตนเป็นผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอื
เป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้รบัรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํานวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี สาํหรบัอาคารทีต่อ้งจดัใหม้สีิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร ผูทุ้พพล
ภาพ คนชรา หรอืผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด ให้รบัรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิง่อํานวยความ
สะดวกนัน้ดว้ย 
  (7) หนังสอืรบัรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ่งรบัรองว่าจะควบคุมการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอน
อาคารนัน้ ใหถู้กตอ้งตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ละทีไ่ดม้กีารแกไ้ขตาม
ข้อทกัท้วง หรอืดําเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (8) หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ในกรณีอาคารที่
จะก่อสรา้งหรอืดดัแปลงนัน้ เป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที่กําหนดใหต้้องมกีารตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ 
ของโครงสรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทว ิ
  (9) หนงัสอืแสดงการใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

                                                
27 มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตร ีบัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สิง่แวดล้อมหรอืรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแลว้แต่กรณี 
  (10) หนังสอืรบัรองจากผู้แจ้ง พรอ้มเอกสารและหลกัฐานแสดงการให้ขอ้มูลและการแจ้งสทิธใินการแสดง
ความคดิเหน็ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่แก่บุคคลทีอ่ยูบ่รเิวณขา้งเคยีง เกีย่วกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืการดาํเนินโครงการหรอื
กจิการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืดําเนินโครงการหรอืกจิการเป็นอาคารทีไ่ม่ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้นตาม (9) แต่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคุม ระดบัวุฒสิถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม 
(2) ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัวฒุวิศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารทีม่ลีกัษณะ ขนาด หรอือยู่ในประเภทที่
ไดก้ําหนดใหเ้ป็นงานวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก หรอืเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ใน
สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และมไิดเ้ป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม
ควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัสถาปนิก ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม (2) 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืรื้อถอนตามวรรคหน่ึง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสองและวรรคสาม 
ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตัยกรรมหลกั ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผู้รบัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 

 27 มาตรา 39 ตรี เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดร้บัขอ้มลู และเอกสารและหลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิและผู้
แจง้ไดช้ําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารครบถ้วนแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่
ออกใบรบัแจง้ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียม และใหผู้แ้จง้ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามที่
ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัทีผู่แ้จง้ไดร้บัใบรบัแจง้ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวภ้ายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบ
รบัแจง้ ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามใบรบัแจง้อกีต่อไป และใหใ้บรบัแจง้เป็นอนัยกเลกิ 
 ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้ตามวรรคสอง หรอืนับแต่วนัทีเ่ริม่การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้
ถอนอาคาร แลว้แต่กรณี หากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพบเหตุไมถ่กูตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื่นเอกสารและหลกัฐานตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้มถู่กตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่
มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดําเนินการแก้ไขใหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสรา้ง หรอืดดัแปลง จนแล้วเสรจ็ตามที่ได้แจ้งไว ้เจ้าพนักงานท้องถิน่จะ
ดาํเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกวา่จะดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งดว้ยกไ็ด ้
  (2) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณของอาคารทีผู่แ้จง้ไดย้ื่นไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มหีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้แกไ้ขแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณดงักล่าว ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง
หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนด
แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
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  (3) การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอื
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดาํเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารดงักลา่ว ใหถ้กูตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สามสบิวนั และในระหวา่งระยะเวลาทีผู่แ้จง้ดําเนินการแกไ้ขตามหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหผู้้
แจง้ระงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนัน้จนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง เวน้แต่เป็นการกระทํา
เพือ่แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้ทกัทว้งของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไมด่าํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งตามวรรคสาม (2) หรอื (3) ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้อกีต่อไป 
และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มคีําสัง่ยกเลกิใบรบัแจง้ทีไ่ดอ้อกไว ้และมอีํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา 
42 แลว้แต่กรณี 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปน้ี เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจแจง้ขอ้ทกัทว้งไดต้ลอดเวลา 
  (1) กรณีเกีย่วกบัการรกุลํ้าทีส่าธารณะ 
  (2) กรณีเกีย่วกบัระยะ หรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะทีเ่ป็นการฝา่
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะที่
ผูแ้จง้ไดย้ืน่แจง้ หรอื 
  (3) กรณีเกีย่วกบัขอ้กําหนดในการหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน ใช ้หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอื
ประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะทีผู่แ้จง้ไดย้ืน่แจง้ 
 ใบรบัแจง้และหนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ใหนํ้าบทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 (12) และใหนํ้า
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบ้งัคบัแก่ใบรบัแจง้โดยอนุโลม 

28 หมวด 3 ทวิ 
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกบัโรงมหรสพ 

 28 มาตรา 39 จตัวา การก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลื่อนยา้ย รือ้ถอน หรอืตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 

 28 มาตรา 39 เบญจ หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสว่นใดของ
อาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มอีํานาจ
พจิารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรงมหรสพมอีํานาจพจิารณาออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่อ
อายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสาํนักงานตํารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และใหผู้อ้ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสรา้ง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                
28 หมวด 3 ทว ิมาตรา 39 จตัวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่เกี่ยวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั หวัหน้าตํารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดั29เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ในการวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก และใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรง
มหรสพตามวรรคสองแลว้แต่กรณีเป็นผูม้อีํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต 
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิง่ของหรอืสว่นต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงมหรสพ เช่น หอ้งฉาย ทางเขา้ออก ประตู ทีน่ัง่คนด ู
ทางเดนิ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 28 มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอีายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม ของปีทีส่องนบัแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสาํหรบัโรงมหรสพ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ ใหย้ื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ และเมื่อไดย้ื่นคาํขอดงักล่าวแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไป
ไดจ้นกวา่ผูม้อีาํนาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมคีาํสัง่ไมอ่นุญาต 

หมวด 4 
อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 30 มาตรา 40 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่มอีาํนาจดาํเนินการดงัน้ี 
  (1) มคีําสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรอืบรวิารของบุคคล
ดงักลา่ว ระงบัการกระทาํดงักลา่ว 
  (2) มคีาํสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคาร หรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักลา่วและจดั
ใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว และ 
  (3) พจิารณามคีาํสัง่ตามมาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แลว้แต่กรณี ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คีาํส ัง่ตาม 
(1)  

 30 มาตรา 41 ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหเ้จา้ของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรอืดําเนินการแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืดําเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะขยายเวลา
ดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้และใหนํ้ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 30 มาตรา 42 ถา้การกระทาํตามมาตรา 40 เป็นกรณีทีไ่มส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้หรอืเจา้ของอาคาร
มไิด้ปฏิบตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้วบคุมงาน หรอืผูด้ําเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า

                                                
29 คาํวา่ “โยธาธกิารจงัหวดั” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
30 มาตรา 40 ถงึ มาตรา 45 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนั โดยใหด้าํเนินการรือ้ถอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8(11) หรอื
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 

 30 มาตรา 43 ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อาํนาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) ยื่นคําขอฝา่ยเดยีวโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ําหนดไวต้ามมาตรา 42 ไดล้่วงพน้ไป 
ขอใหศ้าลมคีําสัง่จบักุมและกกัขงับุคคลซึ่งมไิดป้ฏบิตักิารตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 42 โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (2) ดาํเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิดประกาศกําหนดการรือ้ถอนไวใ้น
บรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และผูด้ําเนินการจะตอ้งรว่มกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนัน้เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะ
พสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดเ้ป็นผูก้ระทาํหรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย 
 ในการดาํเนินการรือ้ถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมือ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ หรอืผูซ้ึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤตกิารณ์แลว้ บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผู้
ซึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมไ่ด ้
 วสัดุก่อสรา้งที่ถูกรือ้ถอนและสิง่ของที่ขนออกจากอาคารสว่นที่มกีารรือ้ถอนใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจยดึและ
เกบ็รกัษาไวห้รอืขายและถอืเงนิไวแ้ทนได ้ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจา้ของ
มไิดเ้รยีกเอาทรพัยส์นิหรอืเงนินัน้คนืภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารรือ้ถอน ใหท้รพัยส์นิหรอืเงนินัน้ตกเป็นของราชการสว่น
ทอ้งถิน่นัน้ เพือ่นํามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนอาคารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 30 มาตรา 44 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรอืมาตรา 33 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของ
หรอืผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารสว่นทีย่งัไมไ่ดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืทีไ่ม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิจนกว่า
จะไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืไดแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวแิลว้ 

 30 มาตรา 45 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 34 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึ้นดงักล่าวหรอืผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 34 ระงบัการกระทํานัน้ และสัง่ให้บุคคลดงักล่าว
ดาํเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด และใหนํ้ามาตรา 43 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยโดยไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืได้
ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั มสีภาพหรอืมกีารใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียัหรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และถา้อาคารนัน้อาจเป็นภยนัตรายอยา่ง
รา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารนัน้ไดโ้ดยใหนํ้ามาตรา 42 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 31 มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบการเตอืน การ
ป้องกนัและการระงบัอคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ํา
เสยี ระบบเครื่องกล หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทว ิมสีภาพหรอืมกีารใชท้ี่อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ 
รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจดงัน้ี 

                                                
31 มาตรา 46 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (1) มคีําสัง่หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคาร ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจดัใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวท้ีอุ่ปกรณ์ หรอืบรเิวณทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ยทีอ่ยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นัน้ 
  (2) มคีําสัง่ให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัหรอื
สามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีมเีหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้
 ในกรณีทีไ่มม่กีารปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณ์ดงักล่าวมผีลทาํใหอ้าคาร
นัน้มสีภาพหรอืการใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ส ัง่หา้ม
ใชอ้าคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไวก้่อนกไ็ด้ และต้องจดัใหม้เีครื่องหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ 
บรเิวณอาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว 

 32 มาตรา 47 การสัง่หรอืการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทว ิใหท้ําเป็นหนังสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 
39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้าํเนินการหรอืผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ณ ภมูลิาํเนาของผูน้ัน้ หรอืจะทาํเป็นบนัทกึ
และใหบุ้คคลดงักลา่วลงลายมอืชื่อรบัทราบกไ็ด ้
 ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไมอ่าจดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได ้ใหปิ้ดประกาศสาํเนาคาํสัง่หรอืหนังสอืแจง้ แลว้แต่
กรณี ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณที่ตัง้อาคารที่ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใช้หรอื
เปลี่ยนการใช้นัน้และใหถ้อืว่าผู้ขอรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
ผู้ดําเนินการ หรอืผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสัง่หรอืหนังสอืแจ้งนัน้แล้วเมื่อพ้นกําหนดเจด็วนันับแต่วนัที่ได้มกีารปิดประกาศ
ดงักลา่ว 

 33 มาตรา 47 ทวิ การแจ้งคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ส ัง่ให้ระงบัการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืใหร้ือ้ถอนอาคาร ใหท้ําเป็นหนงัสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ซ้ึ่งจะตอ้งรบัคาํสัง่ดงักล่าว ณ 
ภูมลิาํเนาของผูน้ัน้ และใหปิ้ดประกาศคาํสัง่ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักล่าว 
และใหถ้อืวา่ผูซ้ึง่จะตอ้งรบัคาํสัง่ไดท้ราบคาํสัง่นัน้แลว้เมือ่พน้กาํหนดสามวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารปิดประกาศดงักลา่ว 

 มาตรา 48 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจเขา้ไปในอาคารหรอืบรเิวณทีต่ ัง้
อาคารทีม่เีหตุอนัสมควรสงสยัวา่มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติย์
ตก หรอืในเวลาทําการของสถานทีน่ัน้ และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 34 มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวามรูห้รอืคุณวุฒิ
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรอืนายชา่งได ้
 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นหรอืได้รบัการรอ้งขอจากเจา้พนักงานท้องถิน่ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มอีํานาจ
แต่งตัง้วศิวกรหรอืสถาปนิกเป็นนายชา่งไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 35 มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ และเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดด้ําเนินการตาม
มาตรา 40 มาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิด้มกีารปฏิบตัิตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ และมเีหตุอนัควร
สงสยัวา่ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคาร หรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอืผูค้วบคุมงาน อาจเป็นผูก้ระทํา
หรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่แจง้ใหบุ้คคลเชน่วา่นัน้ทราบ และใหม้หีนงัสอืแสดงหลกัฐานภายใน
                                                
32 มาตรา 47 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
33มาตรา 47 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
34 มาตรา 49 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
35 มาตรา 49 ทว ิความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ เพื่อพสิจูน์ว่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น หากไม่สามารถพสิจูน์ไดว้่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น ให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ดําเนินการแจง้ชื่อและการกระทําของบุคคลเช่นวา่นัน้ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแ้จง้สภา
วศิวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ่พจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกรและกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก 

หมวด 5 
การอทุธรณ์ 

 36 มาตรา 50 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไมน้่อยกวา่สองคน และใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามวรรคหน่ึง (1) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรอื
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหรอืสมาชกิสภากรงุเทพมหานครหรอืสภาจงัหวดั 
  37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น
ประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการจงัหวดั และบุคคลอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งปลดักระทรวง
มหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตัง้ ในจํานวนน้ีให้แต่งตัง้จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและเลขานุการตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งไมเ่ป็นผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ 
 ใหนํ้ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (2) มหีนังสอืเรยีกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรอืสัง่ให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
  (3) สอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืกระทาํการใด ๆ เทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม (3) กรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไป
ในอาคาร หรอืบรเิวณทีต่ ัง้อาคารอนัเป็นมลูกรณีแหง่การอุทธรณ์ในเวลาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กกไ็ด ้

 38 มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรอืหลายคณะเพื่อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีม่อบหมายกไ็ด ้
 ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงัคบัแก่การปฏิบตัหิน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 39 มาตรา 52 ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้ได้รบัใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทว ิและผู้ได้รบัคําสัง่จากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิมสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทราบ
คาํสัง่ 

                                                
36 มาตรา 50 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
37 มาตรา 50(2) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
38 มาตรา 51 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
39 มาตรา 52 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืและยื่นต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ผูอ้อกคําสัง่ดงักล่าว และใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิ่นจดัส่งอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัอุทธรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มคีําวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ แลว้
แจง้คาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสอืไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดต่ีอศาลภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้คําวนิิจฉัย
อุทธรณ์ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืศาลไดม้คีําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาเป็นประการใด ให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ปฏบิตัติามนัน้ 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทําการใดแก่อาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึง่ไมอ่าจรอได ้
 ใหนํ้ามาตรา 47 มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

หมวด 6 
นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ 40 

 มาตรา 53 ใหน้ายช่างหรอืนายตรวจมอีํานาจเขา้ไปในบรเิวณที่มกีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคาร เพื่อตรวจสอบวา่ไดม้กีารฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไม ่และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 54 เมื่อมเีหตุผลอนัควรสงสยัว่าอาคารใดซึ่งไดก้่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยเสรจ็แลว้นัน้ ได้
กระทาํขึน้โดยฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่อาคารใดมกีารใชห้รอืเปลีย่นการใชโ้ดยฝา่ฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 หรอือาคารใดมลีกัษณะตามมาตรา 46 ใหน้ายช่างมอีํานาจเขา้ไปตรวจ
อาคารและบรเิวณที่ตัง้อาคารนัน้ได้ และเพื่อการน้ีให้มอีํานาจสอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืสัง่ให้แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 55 ในการปฏบิตักิารตามมาตรา 53 หรอืมาตรา 54 นายช่างหรอืนายตรวจตอ้งกระทําการในเวลาระหวา่ง
พระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาทําการของสถานที่นัน้ และในการน้ีใหน้ายช่างหรอืนายตรวจแสดงบตัรประจําตวั
เมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 
 บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 41 มาตรา 55 ทวิ หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิเวน้แต่ผูน้ัน้เป็นผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 41 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้นํามาตรา 49 ทว ิมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

                                                
40 ชือ่ของหมวด 6 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
41 มาตรา 55 ทว ิและมาตรา 55 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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หมวด 7 
เขตเพลิงไหม้ 

 มาตรา 56 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศแสดง
เขตเพลงิไหมไ้ว ้ณ สาํนักงานของราชการส่วนท้องถิน่นัน้ และบรเิวณที่เกดิเพลงิไหม ้โดยมแีผนที่สงัเขปแสดงแนวเขตเพลงิ
ไหม ้พรอ้มทัง้ระบุใหท้ราบถงึการกระทาํอนัตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 42 มาตรา 57 ภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่เกิดเพลงิไหม้ ห้ามมใิห้ผู้ใดก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้าย
อาคารในเขตเพลงิไหม้ และให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารหรอืผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทว ิในเขตดงักล่าวอยู่แล้วก่อนวนัที่เกิดเพลิงไหม้ ระงบัการกระทําตามที่ได้รบัอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้นัน้ตาม
ระยะเวลาดงักลา่วดว้ย 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 บทบญัญตัใินวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
  (1) การก่อสรา้งอาคารชัว่คราวเพือ่ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข ์ซึง่จดัทาํหรอืควบคุมโดยทางราชการ 
  (2) การดดัแปลงหรอืซ่อมแซมอาคารเพยีงเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่อยูอ่าศยัหรอืใชส้อยชัว่คราว 

 มาตรา 58 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาวา่สมควรจะมกีารปรบัปรุงเขตเพลงิไหมห้รอืไม ่โดยคาํนึงถงึประโยชน์
ในการป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่ส ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหน่ึงท้องที่ ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่แหง่ทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้ว่มกนัพจิารณาและเสนอความเหน็ ทัง้น้ี ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทัง้
ขอ้สงัเกตต่อรฐัมนตรเีพื่อสัง่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลงิไหม้ทราบว่า จะมกีารปรบัปรุงหรอืไม ่
ประกาศดงักลา่วใหป้ระกาศไว ้ณ สาํนกังานของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้และบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัที่
เกดิเพลงิไหม ้

 มาตรา 59 ในกรณีที่มกีารประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง เป็นอนั
ยกเลกิ 
 ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ ใหม้กีารหา้มตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป
อีกเป็นเวลาหกสบิวนันับแต่วนัที่มปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้นัน้ และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัทํา
แผนผงัปรบัปรงุเขตเพลงิไหมเ้สนอต่อรฐัมนตรเีพื่อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้นราชกจิจานุเบกษา ภายใน
กาํหนดเวลาดงักลา่ว 

 43 มาตรา 60 เมื่อมปีระกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ หา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้หผ้ดิไปจากทีก่ําหนดในแผนผงันัน้ และบรรดาใบอนุญาตใหท้าํการ
ก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารหรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิทีไ่ดอ้อกไวก้่อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมซ้ึง่ขดักบัแผนผงัดงักลา่ว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 44 มาตรา 60 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริม่ต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ ตามประกาศใช้บงัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมต้ามมาตรา 60 ภายในสองปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักลา่ว 

                                                
42 มาตรา 57 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
43 มาตรา 60 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
44 มาตรา 60 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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 ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเวนคนืทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามทีก่ําหนดในแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้ใหจ้า่ยเงนิคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิคา่ทดแทนก่อนเริม่ตน้ดาํเนินการปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้โดย
กําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีม่ปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ แต่ถา้ไม่
สามารถจ่ายเงนิค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว ใหก้ําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยด์งักล่าวที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารจา่ยเงนิคา่ทดแทน 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดเ้ริม่ตน้ดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหมภ้ายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกาศ
ดงักลา่วเป็นอนัยกเลกิ 

 มาตรา 61 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นตอ้งจดัใหไ้ดม้าซึ่งที่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามที่กําหนด
ในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการเวนคืนที่ดินหรอือสงัหารมิทรพัย์นัน้โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 62 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นทอ้งทีใ่ดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ถา้ทอ้งทีน่ัน้ยงัไม่มพีระราชกฤษฎกีาให้
ใช้พระราชบญัญตัน้ีิบงัคบั ให้ถอืว่าได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบญัญตัน้ีิในท้องที่นัน้ตัง้แต่วนัที่เกิดเพลงิไหม ้แต่ถ้า
ต่อมามีการประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นอนัยกเลิกตัง้แต่วนัที ่
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มปีระกาศนัน้ 

หมวด 8 
บทเบด็เตลด็ 

 มาตรา 63 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
กรรมการเปรยีบเทยีบคด ีเจา้พนกังานทอ้งถิน่ นายชา่ง หรอืนายตรวจตามพระราชบญัญตัน้ีิ ผูข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัอนุญาต 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้ําเนินการ ผูค้วบคุมงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ต้องใหค้วามสะดวกและ
ชว่ยเหลอืตามสมควร 

 มาตรา 64 ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้รรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผูซ้ึ่งคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรยีบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 45 มาตรา 64 ทวิ ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอีํานาจหกัเงนิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรอืดดัแปลง
อาคารทีไ่ดร้บัจากผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวเพือ่นํามา
จดัสรรเป็นเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตาม
หลกัเกณฑ ์และอตัราทีก่าํหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

หมวด 9 
บทกาํหนดโทษ 

 46 มาตรา 65 ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
52 วรรคหก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 
หรอืมาตรา 57 ยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

                                                
45 มาตรา 64 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
46 มาตรา 65 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 47 มาตรา 65 ทวิ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูไ้มป่ฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ียงัตอ้งระวางโทษปรบั
อกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 ตรี ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหก
หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ยงัต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิ
หน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 จตัวา ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 46 ทว ิต้องระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 46 ทว ิยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละ
ไมเ่กนิหา้พนับาท ตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 49 มาตรา 66 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 30 วรรคหน่ึง มาตรา 38 มาตรา 39 หรอืมาตรา 39 ตร ีวรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

 50 มาตรา 66 ทวิ ผูใ้ดมไิด้รือ้ถอนอาคารตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 42 โดยมไิดอ้ยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํสัง่ดงักลา่ว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิสามหมื่นบาทจนกวา่จะได้
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 51 มาตรา 67 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรอืฝา่ฝืนคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรอื
มาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยงัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 มาตรา 68 ผูใ้ด 
  (1) ไม่มาใหถ้้อยคําหรอืสง่เอกสารตามหนังสอืเรยีกของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2) 
โดยไมม่เีหตุอนัสมควร หรอื 
  (2) ขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มอบหมาย เจา้พนักงานทอ้งถิน่ นายช่าง หรอืนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรอืมาตรา 54 หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรอืมาตรา 63 แลว้แต่กรณี 
 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 มาตรา 69 ถา้การกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นการกระทําของผูด้ําเนินการ ผูก้ระทําต้องระวางโทษ
เป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

                                                
47 มาตรา 65 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
48 มาตรา 65 ตร ีและมาตรา 65 จตัวา บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
49 มาตรา 66 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 
2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
50 มาตรา 66 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
51 มาตรา 67 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 52 มาตรา 70 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี เป็นการกระทําอนัเกี่ยวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การศกึษา หรอืการสาธารณสุข หรอืเป็นการกระทําในทางการคา้เพื่อใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ ขาย หรอืจําหน่ายโดยมี
คา่ตอบแทน ซึง่อาคารใด ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

 52 มาตรา 71 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ให้ถอืว่า เป็นการกระทําของเจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดําเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรอื 
ผูอุ้ทธรณ์ ตามมาตรา 52 แลว้แต่กรณี หรอืเป็นการกระทาํตามคาํสัง่ของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนัน้จะพสิจูน์ไดว้า่เป็นการ
กระทาํของผูอ้ื่น 

 มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรอืผู้จดัการทุกคนของ 
นิตบุิคคลนัน้เป็นผูร้ว่มกระทาํผดิกบันิตบุิคคลนัน้ เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า การกระทาํของนิตบุิคคลนัน้ไดก้ระทาํโดยตนมไิดรู้เ้หน็
หรอืยนิยอมดว้ย 

 มาตรา 73 ในกรณีมกีารกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิใหถ้อืวา่ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือาคารที่
อยู่ใกล้ชดิหรอืติดต่อกบัอาคารที่มกีารกระทําความผดิเกิดขึ้นหรอืบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรอืการใช้สอยที่ดนิหรอือาคารถูก
กระทบกระเทอืนเน่ืองจากการกระทาํความผดิดงักลา่ว เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา 

 53 มาตรา 74 ใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี
  (1) ในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ และ
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการ
จงัหวดั และหวัหน้าตาํรวจภธูรจงัหวดั 
 ความผดิตามมาตรา 65 วรรคหน่ึง มาตรา 65 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 65 ตร ีวรรคหน่ึง มาตรา 65 จตัวา วรรคหน่ึง 
มาตรา 66 มาตรา 66 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 70 ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
คดมีอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้
 ในกรณีทีพ่นกังานสอบสวนพบวา่ผูใ้ดกระทาํความผดิตามวรรคสอง ถา้ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวและผูเ้สยีหาย ถา้ม ี
ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ ใหพ้นกังานสอบสวนสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดตีามวรรคหน่ึงภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีผู่้
นัน้ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดเีห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องรอ้งหรอืได้รบัโทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรบัซึ่ง
ผู้ต้องหาจะพงึชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสยีหาย ถ้าม ียนิยอมตามนัน้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามจํานวนที่เปรยีบเทยีบ
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ถ้าผูต้้องหาไม่ยนิยอมตามที่เปรยีบเทยีบหรอืยนิยอมแลว้ไม่ชําระเงนิค่าปรบัภายในเวลาตามวรรคสี ่ใหด้ําเนินคดี
ต่อไป 
 คา่ปรบัทีเ่ปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัน้ีิใหต้กเป็นของราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยไมต่อ้งนําสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบัและยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอือธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใ้หไ้วต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรอืกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรอืการปฏิบตัิของผู้ขอรบั
ใบอนุญาตตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถ้อืวา่เป็นคาํขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยอนุโลม 

                                                
52 มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
53 มาตรา 74 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

24

 ในกรณีที่การขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตดงักล่าวมขีอ้แตกต่างไปจากการขออนุญาตหรอืการพจิารณา
อนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้ารขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตนัน้เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิและใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิน่มคีําสัง่ตามมาตรา 27 เพื่อให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตปฏบิตัติามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสบิวนั ถ้าผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหค้าํขอรบัใบอนุญาตนัน้เป็นอนัตกไป 

 มาตรา 76 อาคารซึ่งได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทําการเสร็จแล้วก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ กใ็หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏบิตัติามมาตรา 32 วรรคสอง 

 มาตรา 77 ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัิน้ีใช้บงัคบั และมสีภาพหรอือาจทําให้เกดิสภาพที่ไม่เหมาะสม หรอืไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนั
อคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมพีระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารในท้องที่นัน้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสัง่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) มคีําสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารรือ้ถอนอาคารนัน้ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืนนับแต่
วนัที่ได้รบัคําสัง่ แต่การสัง่รือ้ถอนอาคารจะต้องกระทําเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมอืง การพฒันาท้องถิน่หรอื
ประโยชน์ในการใชท้ีส่าธารณะของประชาชน 
  (2) มคีําสัง่ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารมผีลใช้บงัคบั ให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถู้กต้องตามพระราชบญัญตัน้ีิ ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืน
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (3) มีคําสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินงานเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศยั การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกาํหนดเวลาไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (4) มคีาํสัง่ใหเ้จา้ของอาคารทาํสญัญาเชา่ทีด่นิกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และ
อตัราคา่เชา่ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 ถ้าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบั
ยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ัน้ไมป่ฏบิตัติาม ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มคีาํสัง่ใหผู้น้ัน้รือ้
ถอนอาคารนัน้เสยีภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ถา้ผูน้ัน้ไมร่ือ้ถอนอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดดงักล่าว ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษ
ปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนอยู ่หรอืจนกวา่ผูน้ัน้ยนิยอมใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการรือ้ถอน
อาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎกีาตามวรรคหน่ึง ใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตบรเิวณทีก่าํหนดนัน้แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย และให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจดาํเนินการใหเ้ชา่ทีด่นิในบรเิวณนัน้ เพือ่เป็นรายไดส้าํหรบับาํรุงทอ้งถิน่ได ้แต่ทีด่นินัน้ยงัคงเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
 สญัญาเช่าทีด่นิทีท่าํขึน้ตามวรรคหน่ึง (4) ใหม้รีะยะเวลาเชา่ตามทีต่กลงกนั แต่ตอ้งไมเ่กนิสบิปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามไิด ้เมื่อสิน้กําหนดเวลาเช่าทีด่นิแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดไม่รือ้ถอน ขนยา้ยอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้ง
ของตนออกจากบรเิวณทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎกีา ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้
จําทัง้ปรบั และต้องระวางโทษปรบัเป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืน หรอืจนกว่าผู้นัน้ยนิยอมให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่เขา้ดาํเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสี ่และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 78 ใหถ้อืวา่อุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
น้ีใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีไ่ดย้ืน่ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
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 มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญัติ ขอ้บญัญตัิจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคําสัง่ซึ่งได้ออกโดย
อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคารพุทธศกัราช 2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป ทัง้น้ี เพยีงเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหถ้อื
วา่ไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใินทอ้งทีน่ัน้แลว้ 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี
 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 และพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้า่ไดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิกนัอยู่ตลอดมา แต่ปจัจุบนับ้านเมอืงได้เจรญิก้าวหน้าและขยายตวัมากขึ้น ฉะนัน้ เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในด้านการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนั
อคัคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหมเ้สยีใหม ่และสมควรรวมกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วเขา้เป็นฉบบัเดยีวกนั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิขึน้ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 96 ฉบบัพเิศษ ตอนที ่80 วนัที ่14 พฤษภาคม 2522 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

26

อตัราค่าธรรมเนียม 
 
 (1) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
 (2) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
 (3) ใบอนุญาตรือ้ถอน ฉบบัละ 50 บาท 
 (4) ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 
 (5) ใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้ ฉบบัละ 200 บาท 
 54 (6) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
 55 (6 ทว)ิ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ฉบบัละ 500 บาท 
 55 (6 ตร)ี ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ 100 บาท 
 (7) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 10 บาท 
 (8) การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (1) ถงึ (4)  
 56 (8 ทว)ิ การต่ออายใุบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (6 ทว)ิ 
 (9) การตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคาร ใหค้ดิค่าธรรมเนียมสาํหรบัการก่อสรา้ง หรอืสาํหรบัสว่นทีม่ ี
การดดัแปลง ดงัน้ี 

(ก) อาคารซึง่สงูไมเ่กนิสามชัน้หรอืไมเ่กนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 
(ข) อาคารซึง่สงูเกนิสามชัน้หรอืเกนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ค) อาคารประเภทซึง่จะตอ้งมพีืน้รบัน้ําหนกับรรทุกชัน้ 
 ใดชัน้หน่ึงเกนิหา้รอ้ยกโิลกรมัต่อหน่ึงตารางเมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ง) ป้าย คดิตามพืน้ทีข่องป้ายโดยเอาสว่นกวา้งทีส่ดุ 
 คณูดว้ยสว่นยาวทีส่ดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 
(จ) อาคารประเภทซึง่ตอ้งวดัความยาว เชน่ เขือ่น ทางหรอืทอ่ 
 ระบายน้ํา รัว้หรอืกาํแพง รวมทัง้ประตรู ัว้หรอืกาํแพง 
 คดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

 ในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ 
ถา้ตํ่ากวา่กึง่หน่ึงใหป้ดัทิง้ 

 

                                                
54 อตัราคา่ธรรมเนียม (6) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
55 อตัราคา่ธรรมเนียม (6 ทว)ิ และ (6 ตร)ี บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
56 อตัราคา่ธรรมเนียม (8 ทว)ิ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบญัญัติน้ีให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิง่ขึ้น เพิม่เติม
บทบญัญตัวิ่าด้วยการแจง้ให้เจา้พนักงานท้องถิน่ทราบก่อนการดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
แทนการขออนุญาต เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ประชาชนมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงอํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่
ในการบงัคบัการตามพระราชบญัญตัน้ีิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ อตัราโทษ และอํานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดใีหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและลกัษณะของการกระทาํความผดิ และปรบัปรุงบทบญัญตัิ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให้สอดคล้องกบัการปรบัปรุงบทบญัญัติดงักล่าวขา้งต้นหรอืให้เหมาะสมและชดัเจนยิง่ขึ้น จงึจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอนที ่39 วนัที ่6 เมษายน 2535 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากปจัจุบนัการพฒันาประเทศได้มคีวามเจรญิก้าวหน้า
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไดม้กีารขยายตวัของเมอืงในดา้นการก่อสรา้งอาคารเพิม่มากขึ้น กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารที ่
ใชบ้งัคบัอยูไ่มเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเสยีใหม ่
โดยกําหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  นอกจากน้ี กฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั 
ประกอบกบัโรงมหรสพกเ็ป็นอาคารอย่างหนึง่ สมควรทีจ่ะนําหลกัการเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชโ้รงมหรสพมาบญัญตัริวมเป็น
ฉบบัเดยีวกนักบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเพือ่สะดวกต่อการใชก้ฎหมาย และสมควรกําหนดใหส้ิง่ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ใชใ้น
การขนสง่บุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรอืสิง่ทีส่รา้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเล่นในสวนสนุก หรอืสถานทีอ่ืน่ใด
เพือ่ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 117 ตอนที ่42ก วนัที ่15 พฤษภาคม 2543 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื โดยทีป่จัจุบนัรฐับาลมนีโยบายแก้ไขปญัหาความยากจนและ
ขยายโอกาสใหค้นยากจน และคนดอ้ยโอกาส ซึง่นโยบายประการหนึง่คอืการสง่เสรมิใหผู้ม้รีายไดน้้อยมทีีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้ไดร้บั
การพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพชวีติไดด้ขีึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั
ทีจ่ดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั สามารถดาํเนินการจดัใหม้หีรอืพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตน้ทุนตํา่สาํหรบัประชาชนผู้
มรีายได้น้อย โดยไม่มปีญัหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรอืด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรือ่งทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความมัน่คงแขง็แรงหรอืความปลอดภยัของอาคาร เช่น ระยะถอยรน่ เน้ือที ่ของทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอื
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่นิ เป็นตน้ สมควรยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืกําหนดเงือ่นไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพือ่ใหอ้าคารทีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวจดัใหม้หีรอืพฒันานัน้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกจิของผูม้รีายไดน้้อยอยา่งแทจ้รงิ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 124 ตอนที ่68ก วนัที ่16 ตุลาคม 2550 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
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พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร ใหร้ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดใหเ้รือ่งทีเ่ป็นรายละเอยีด
ทางด้านเทคนิคเกีย่วกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือ่ใช้เป็นขอ้ปฏบิตัใินการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพฒันาการของเทคโนโลยเีกีย่วกบัการก่อสร้าง เพิม่เติมบทบญัญัติทีก่ําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารบางชนิดหรอืประเภทต้องจดัให้มีการประกนัภัยความรบัผิดตามกฎหมายต่อชีวติ 
รา่งกายและทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายในเบื้องตน้ในกรณีทีบุ่คคลนัน้ไดร้บั
ความเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิจากอาคารนัน้ ปรบัปรุงกระบวนการเกีย่วกบัการแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยืน่คําขอรบัใบอนุญาต ให้มคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากรและองค์กรวชิาชพีด้านวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม อนัเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากยิง่ขึน้ และปรบัปรุงบทบญัญตัอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
การปรบัปรงุบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 132 ตอนที ่82ก วนัที ่27 สงิหาคม 2558 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
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 



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 
 

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 



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



330 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



331กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



332 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



333กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



334 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



335กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



336 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





สารบัญ 

๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด) 

๒. พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

๔. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน พาณิชย์ 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๙. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๐. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ 



พระราชบัญญัติ 
ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และก าหนด
กิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ

นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓]
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499] 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้

กลับหน้าสารบัญ
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(๑) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) “นายทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับ

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็น

อาชีพปกติ และให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย 
(๕) “ส านักงาน” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ

นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

มาตรา ๖  ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
(๔) การขนส่ง 
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
(๖) การรับจ้างท าของ 
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง 
(๘) การคลังสินค้า 
(๙) การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ

เครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน 
(๑๐) การรับประกันภัย 
(๑๑) กิจการอ่ืนซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
[ดูพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
(๒) พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
(๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
(๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
(๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
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(๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์] 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ

แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙] 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

หมวด ๒ 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า พาณิชยกิจ
ใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

มาตรา ๙๑  ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าที่
ก ากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับ
จดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีความพร้อมเป็นส านักงานทะเบียน
พาณิชย์เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตนได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังคงมีอ านาจรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะในท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท ให้รัฐมนตรี
มีอ านาจก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชยกิจตามประเภท
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

มาตรา ๑๐  การจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน 
ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น 

ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย ส านักงานสาขา
ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น 

๑ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนพาณิชยกิจประเภทใด ให้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทดังกล่าวจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในท้องที่ที่
ส านักงานแห่งใหญ่หรือส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี๒ 

มาตรา ๑๑  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่ง
ท้องที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๘ 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499] 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๘ ให้ยื่น
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น 

ก าหนดเวลาที่กล่าวในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้ 

มาตรา ๑๒  การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
(๒) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
(๓) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
(๔) จ านวนเงินทุนซึ่งน ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า 
(๕) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้า และตัวแทนค้าต่าง 
(๖) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และ

จ านวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน 
(๗) จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวน และมูลค่าหุ้ นที่บุคคลแต่ละ

สัญชาติถืออยู่ 
(๘) วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย 
(๙) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(๑๐) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยกิจให้ วันที่ และ

เหตุที่ได้รับโอน 

มาตรา ๑๓  การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๒ ก็ดี การเลิกประกอบพาณิชยกิจ
โดยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499] 

๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๑๔  เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับค าขอจดทะเบียน และเห็นว่าค าขอนั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ก็ให้รับจดทะเบียนไว้และให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์
ให้แก่ผู้ขอ 

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย 

ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่
เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย 

 มาตรา ๑๕  เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจไว้ที่หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดยเปิดเผย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน 

ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะกระท าบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก ก าแพง หรือผนัง 

ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใด ๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นส านักงานสาขา ต้อง
มีค าว่า “สาขา” ไว้ด้วย 

 มาตรา ๑๖  ให้มีกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงใน
การประกอบพาณิชยกิจ และให้มีอ านาจพิจารณาและให้ค าแนะน าในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ด้วย 

[ดูประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ] 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับค าแนะน าของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอนใบทะเบียน
พาณิชย์ หรือสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี 

ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับจดทะเบียน
พาณิชย์ใหม่ 

มาตรา ๑๗  ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอ านาจออกค าสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความ
อันเกี่ยวกับการจดทะเบียน และในระหว่างเวลาท างานให้นายทะเบียนพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า
ไปท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะท าได้ในเมื่อเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว 
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หมวด ๓ 
บทลงโทษ 

มาตรา ๑๙  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 
(๑) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) แสดงรายการเท็จ หรือ 
(๓) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา ๑๗ 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (๑) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน 

ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือ
มาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวัน
ละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๒๒  การประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอัน
ใช้ได้ จนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการจดทะเบียนนั้น และเมื่อได้ประกาศยกเลิกการ
จดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ใดแล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้นยื่น
ค าขอจดทะเบียนใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้น ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 

เลขที่ รายการ บาท 
๕๐ 

ครั้งละ ๒๐ 
๒๐ 

ฉบับละ ๓๐ 

๑ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
๒ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
๓ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
๔ ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 
๕ ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจราย

ครั้งละ ๒๐ 
หนึ่ง 

๖ ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง 

ฉบับละ ๓๐ 



Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Úˆ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ¯ °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
°”Àπ¥°‘®°“√‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Òˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥°‘®°“√„Àâ‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å

æ.». ÚÙ˘˘

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ ˆ (ÒÒ)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å æ.». ÚÙ˘˘ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥°‘®°“√‡ªìπæ“≥‘™¬°‘® æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û °”Àπ¥„Àâ°‘®°“√µàÕ‰ªπ’È‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®µ“¡§«“¡À¡“¬·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬π

æ“≥‘™¬å æ.». ÚÙ˘˘

กลับหนาสารบัญ



Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Úˆ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ¯ °

(Ò) °“√„Àâ∫√‘°“√‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

(Ú) °“√„Àâ∫√‘°“√øíß‡æ≈ß·≈–√âÕß‡æ≈ß‚¥¬§“√“‚Õ‡°–

(Û) °“√„Àâ∫√‘°“√‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡°¡ å

(Ù) °“√„Àâ∫√‘°“√µŸâ‡æ≈ß

¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„ÀâºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√

°“√„Àâ∫√‘°“√‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ °“√„Àâ∫√‘°“√øíß‡æ≈ß·≈–√âÕß‡æ≈ß‚¥¬§“√“‚Õ‡°– °“√„Àâ∫√‘°“√

‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡°¡ å ·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√µŸâ‡æ≈ß µâÕß®¥∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√„™â‡ªìπÀ≈—°∞“π°“√ª√–°Õ∫

∏ÿ√°‘®¢ÕßºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√·≈–‡ªìπ ∂‘µ‘¢âÕ¡Ÿ≈ Õ—π‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



กลับหนาสารบัญ











กลับหนาสารบัญ





หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย ์

(ฉบับที่  ๑๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงให้การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจสอดคล้องกับ

การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๖)  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้   

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง  

จดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับของข้อ  ๕  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้  ยกเว้นผู้ประกอบ

พาณิชยกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

(๑) การทําโรงสีข้าว  และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 

(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว  หรือหลายอย่างก็ตาม  คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง

วันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาทขึ้นไป  หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  

๕๐๐  บาทขึ้นไป 

(๓) การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่าง  ซ่ึงทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว

หรือหลายอย่างก็ตาม  และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาท  ขึ้นไป 

กลับหนาสารบัญ



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว  หรือหลายอย่างก็ตาม  
และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาทขึ้นไป  หรือในวันหนึ่งวันใด
มีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  ๕๐๐  บาทขึ้นไป 

(๕) การขนส่งทางทะเล  การขนส่งโดยเรือกลไฟ  หรือเรือยนต์ประจําทาง  การขนส่งโดยรถไฟ  
การขนส่งโดยรถราง  การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง  การขายทอดตลาด  การรับซ้ือขายที่ดิน  การให้
กู้ยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  การซ้ือหรือขายตั๋วเงิน  การธนาคาร   
การโพยก๊วน  การทําโรงรับจํานํา  และการทําโรงแรม 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้อง   
จดทะเบียนพาณิชย์ 

(๑) การขาย  หรือให้เช่า  แผ่นซีดี  แถบบันทึก  วีดิทัศน์  แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี  หรือแผ่น   
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล  เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

(๒) การขายอัญมณี  หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี 
(๓) การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๗) การผลิต  รับจ้างผลิต  แผ่นซีดี  แถบบันทึก  วีดิทัศน ์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี  หรือแผ่นวีดิทัศน์

ระบบดิจิทัล  เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 

(๙) การให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์ 

(๑๑) การให้บริการตู้เพลง 

(๑๒) โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง  การค้าปลีก  การค้าส่งงาช้าง  

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ยื่นขอ 
จดทะเบียนพาณิชย์  ณ  สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่
นอกเขตเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนตําบล   

ถ้าสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ  และมาตั้งสํานักงาน 
สาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  สํานักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบ 
ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์  ณ  สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น 

ข้อ ๗ ให้บรรดาผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   
ถือเป็นผู้จดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศฉบับนี้แล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย ์

(ฉบับที่  ๑๐) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

อยู่ก่อนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  มีอํานาจหน้าที่รับจดทะเบียน
พาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล  และองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนั้น  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลให้เทศบาลใหม่ 
เป็นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  มีอํานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลนั้น 

ข้อ ๔ แต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(๑) ให้พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ  ๓  ขึ้นไปซ่ึงนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น 

(๒) ให้พนักงานส่วนตําบลตั้งแต่ระดับ  ๓  ขึ้นไปซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พรทิวา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

กลับหนาสารบัญ



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับที่  ๙)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔   มาตรา   ๕  และมาตรา   ๙   แหงพระราชบัญญัติ 

ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย  แตงต้ังพนักงาน

เจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา   เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชย   มีอํานาจหนาที่ 

รับจดทะเบียนพาณิชยเฉพาะพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 

ขอ ๓ แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  และนายทะเบียนพาณิชย 

(๑) ใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ  ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ  ผูอํานวยการ

สํานักกฎหมายและคดี  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ  และขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา  ๕  ป  และระดับชํานาญงานขึ้นไป  ประเภทวิชาการตั้งแต

ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักทะเบียนธุรกิจ  สํานักบริการขอมูลธุรกิจ  สํานักกฎหมายและคดี

และสํานักตรวจสอบธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา  

๕  ป  และระดับชํานาญงานขึ้นไป  ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงาน

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ในเขตทองที่จังหวัดนั้น    

(๓) ในกรณีท่ีไมมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ตาม  (๒)  หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได  ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  

คือ  พาณิชยจังหวัด  หรือผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด  สําหรับกรณีท่ีพาณิชยจังหวัดไมอยูหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป   

ในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโส  สําหรับกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด

หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) ใหขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย  พนักงานเมืองพัทยาตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย  และขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมอบหมาย 

เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  

พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเมืองพัทยา

แลวแตกรณี 

ท้ังนี้  ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พรทิวา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

  (ฉบับที่  ๘) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔  แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 
และนายทะเบียนพาณิชย  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
ขอ ๓ แตงต้ังใหผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา  ผูอํานวยการสํานักปองกัน  ปราบปราม  

และควบคุมไฟปา  และผูอํานวยการกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา  กรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพื่อปฏิบัติงานในเขต
ทองที่กรุงเทพมหานคร   

ขอ ๔ แตงต้ังใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  ผูอํานวยการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขาสระบุรี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๓  
สาขาลําปาง  และผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง  กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น 

ขอ ๕ แตงต้ังใหขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
ข้ึนไป  ในสังกัดสํานักอนุรักษสัตวปา  สํานักปองกัน  ปราบปราม  และควบคุมไฟปา  และกองคุมครอง
พันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๖ แตงต้ังใหขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ   
ข้ึนไป  ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขาสระบุรี  
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๓  สาขาลําปาง  และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง   
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น   

ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยตามขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  
มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  เฉพาะกรณี 
ที่ผูประกอบพาณิชยกิจเปนโรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก  
การคาสง  งาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 



กลับหนาสารบัญ



กลับหนาสารบัญ



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
ทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทางหลวง”๒ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจร

สาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน 
นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ 
อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๕๒/หน้า ๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “ทางหลวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอ่ืน
อันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้
ทางหลวงนั้นด้วย 

“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพ่ือหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง 
การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพ่ือการจราจร
ของยานพาหนะ 

“ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้สำหรับคนเดิน 
“ทางขนาน”๓ (ยกเลิก) 
“ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสอง

ข้าง 
“ยานพาหนะ”๔ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่า

ด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงใน
ลักษณะเดียวกัน 

“ผู้อำนวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หรือได้รับ
แต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทาง
หลวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕   ให้ รั ฐมนตรี ว่ าก ารกระท รวงคมนาคมและรั ฐมนตรี ว่ าก าร

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และให้
มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 
(๒) จัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือ

สัญญาณอย่างอ่ืน ขีดเส้น เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอ่ืนใดสำหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓) กำหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “ยานพาหนะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ 
ประเภทของทางหลวง 

   
 

มาตรา ๖๕  ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น 
(๕) ทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๗๖  ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพ่ือให้การจราจรผ่านได้

ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดย
กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออก
ได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น 

 
มาตรา ๘  ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่าง

ภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ 
และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

 
มาตรา ๙๗  ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการ

ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๑๐๘  ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น 
 
มาตรา ๑๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมาย

ว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๑๓๑๐  ทางหลวงประเภทต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวง
เป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 

(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรม
ทางหลวงชนบท 

(๓) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลาง
จังหวัด 

ให้รัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม (๑) ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวง การแต่งตั้งนั้นจะจำกัด

ให้เป็นผู้อำนวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือ
เฉพาะสายใดสายหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕๑๑  ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ 

ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อำนวยการทางหลวง 
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทาง

หลวงสัมปทาน 
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น 

 
มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกันให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงนั้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งเปลี่ยน 
(๒) ทางหลวงที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกันให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอำนาจสั่งเปลี่ยน 
เมื่อได้เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง 
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอ่ืนเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวง

พิเศษเป็นทางหลวงประเภทอ่ืน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใด ให้

รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ 

ลงทะเบียนทางนั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่ง
ก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้แล้ว 

 
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๒ 

การกำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง 
   

 
มาตรา ๑๙  ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจตราและควบคุมทาง

หลวงและงานทางท่ีเกีย่วกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๒๐๑๒  ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจตราและ

ควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๒๑๑๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจตราและควบคุม
ทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงท้องถิ่น 

 
มาตรา ๒๒  ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง

หลวงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวง
และการจราจรบนทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่กรณีที่ ไม่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมอีำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพ่ือทำการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำอัน

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทำความผิดเ พ่ือส่งให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้

ซึ่งเก่ียวข้อง 
บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงเป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

 
๑๒ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๕  ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย 

 
มาตรา ๒๖๑๔  ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท มีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขต
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเก่ียวกับทางหลวงและงานทาง 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม่หรือ

ขยายเขตทางหลวงประเภทใด ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการทางหลวงประเภทนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือการจราจรบนทางหลวง ให้

ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจปิดการจราจรบน
ทางหลวงนั้นทั้งสายหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติสำหรับให้เจ้าพนักงานปิด
การจราจรเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได้ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้

ซ่ึงไดร้ับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจ 
(๑) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคล

ใดเป็นการชั่วคราว 
(๒) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสำหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการ

ชั่วคราว รวมทั้งทำทางผ่านเข้าไปในที่ดินใด ๆ เพ่ือใช้และเข้าครอบครองวัตถุสำหรับใช้งานทางได้ด้วย 
ก่อนที่จะกระทำการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน 

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจใช้ที่ดินหรือเข้า
ครอบครองวัตถุสำหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นได้เท่าที่จำเป็น เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง และมีอำนาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์
พาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานทางได้ด้วย 

การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

 

 
๑๔ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน 
ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจเข้าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ให้สิทธิและอำนาจสั่ง
การของผู้รับสัมปทานตกมาอยู่กับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะหมดไป 

 
มาตรา ๓๒๑๕  เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำ
หรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพ่ือไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ 

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง
ประกาศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิด
ประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำหรือแก้ทางระบายน้ำ
ของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง 

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการ 
และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีจำเป็นต้องป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพ่ือ
ประโยชน์แก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมี
อำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันทีแต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้

ทรงสิทธิอ่ืนเนื่องจากการกระทำของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้นำบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง

หลวงมีอำนาจทำงานทางเพ่ือเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ำได้  แต่ต้องแจ้งเป็น
หนังสือพร้อมทั้งส่งสำเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ำนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

 

 
๑๕ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจสร้างทางหลวงพิเศษ
หรือทางหลวงแผ่นดินเพ่ือเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอ่ืนได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทาง
หลวงประเภทอ่ืนนั้นทั้งสายหรือบางส่วนอยู่ในการกำกับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทาง
หลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง 

 
มาตรา ๓๖๑๖  วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานทาง ซึ่ง

เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคด ี

 
ส่วนที่ ๒ 

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
หมวด ๑ 

การควบคุมทางหลวง 
   

 
มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็น

ทางเข้าออกทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการ
จัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้
ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้
ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะ

ที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่
ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

 
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมี
อำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายใน
กำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้นั้น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม 

หรือนำสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล 

 
มาตรา ๓๙/๑๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้ำลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

การระบายน้ำที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการ
ดังกล่าวงดเว้นการระบายน้ำลงในเขตทางหลวงทันที หรือให้รื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ำภายใน
เวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง
หลวงมีอำนาจรื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ำดังกล่าวได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และ
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน 

เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ 
เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รั้ว หลักสำรวจ หลัก
เขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทำใหป้รากฏในเขตทางหลวง 

 
มาตรา ๔๑  ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับ

ยานพาหนะใด ๆ บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทำเป็น
ประกาศหรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น 

 
๑๗ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้อง

หรือชำรุดบนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่
สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นได้ต้องนำยานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้
จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องนำยานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทาง
จราจรหรือไหล่ทางโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือ
ไหล่ทาง ผู้ใช้ยานพาหนะต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใด ๆ ให้เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนจะ
มองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และหาก
เกิดขึ้นในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้
โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็น
ยานพาหนะนั้นได้ 

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมี
อำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได้ โดยนำความในมาตรา ๔๒/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒/๑๑๙  ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ทางหลวงมีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ยานพาหนะอ่ืนหรือผู้ใช้ทาง หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง 

ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ 
ตลอดจนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง  ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่ได้จากผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะตามวรรคสาม เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่ง
กระทรวงการคลัง และให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทาง
หลวงกำหนด 

ในกรณีที่ผู ้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตาม
วรรคสาม ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจยึด
หน่วงยานพาหนะนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่
ยึดหน่วงนั้นให้คำนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของ
ยานพาหนะไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจนำยานพาหนะนั้นออกขายทอดตลาดได้ แต่ต้องมี
หนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏชื่อทางทะเบียน หากไม่ปรากฏชื่อ
ทางทะเบียน ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

 
๑๘ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๙ มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการทางหลวง  ทั้งนี้ ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชำระแล้ว เหลือ
เงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป 

 
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุ

สำหรับใช้งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง 

 
มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง 
 
มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน 

ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

 
มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า 

หรือไหล่ทาง เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีผู้อำนวยการทางหลวงกำหนด 
ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยง

สัตว์ในเขตทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน  ทั้ งนี้  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง  ในการอนุญาต 
ผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดกไ็ด ้

ประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๗๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ำเข้า

ไปในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการ
จัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจรด้วย 

ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 
๒๐ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔๘๒๑  ผู้ใดมีความจำเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระทำการใด ๆ 
ในเขตทางหลวงจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงเสียก่อน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าใช้เขตทางหลวง
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่ งได้กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำผิด
เงื่อนไขให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  เมื่อมีความจำเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพ่ือให้

การจราจรบนทางหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบนทาง
หลวง ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปนี้ 

(๑) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กำหนดใน
กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้ง
ป้ายโฆษณา ภายในระยะไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง 

(๒) สร้างศูนย์การค้า สนามกีฬา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล 
สถานศึกษา หรือจัดให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอ่ืนที่ทำให้ประชาชนมาชุมนุมกัน
เป็นจำนวนมาก ภายในระยะไม่เกินห้าสิบเมตรจากเขตทางหลวง 

ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การกำหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดำเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคาร

หรือสิ่งอ่ืนปลูกสร้างข้ึน หรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้
ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง
หลวงมีอำนาจรื้อถอนโดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอ่ืนที่กำลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนเมื่อผู้อำนวยการ
ทางหลวงเห็นสมควร ให้ผู้อำนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อ
ถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาอันสมควร 
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมี
อำนาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอ่ืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้นั้น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น  ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือ

 
๒๑ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงชำระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนในการที่ต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่ งอ่ืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทางเข้าออกของอาคารนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก่อนที่จะกระทำการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนทราบล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง

หลวงมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในบริเวณท่ีมีการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใน
บริเวณดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมทางหลวงพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างขึ้น

ใหม่หรือท่ีมีอยู่เดิมทั้งสายหรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓๒๒  ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจปิดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิม

ที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน 
ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมทางหลวงจัด

ให้มีทางบริการขึ้นใช้แทน โดยอาจกำหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจากทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิม
หรือจัดให้มีทางขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็นทางบริการก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตทางหลวงพิเศษหรือไม่ก็ตาม 

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิมให้เป็นทาง
หลวงหรือทางอ่ืนใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดให้มีขึ้นใหม่ให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษมีอำนาจประกาศห้ามยานพาหนะบาง

ชนิดหรือคนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๕๒๓  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือ

เป็นทางเข้าออก เชื่อม หรือผ่านทางหลวงพิเศษ 
ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสาม 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

๒๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๓ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๕๖๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือรุกลํ้า

เข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษ 
ผู้ใดมีความจำเป็นต้องสร้างหรือกระทำการใด ๆ ผ่านเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษ

จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ  ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นการผ่าน
เขตทางหลวงพิเศษเท่าท่ีจำเป็น รวมทั้งต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทาง
หลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษจะกำหนดตำแหน่งและระดับที่จะสร้างหรือกระทำการนั้น รวมทั้ง
กำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และให้นำมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวง
พิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการ
อนุญาต ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรค
สอง หรือผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคาร

หรือสิ่งอ่ืนใดอยู่ในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร ให้
ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวรื้อถอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อำนวยการ
ทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษมีอำนาจรื้อถอนหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง
พิเศษชำระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนในการที่ต้อง
รื้อถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้  ให้นำบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ให้นำความในหมวด ๑ มาใช้บังคับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดย

อนุโลม เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้ 

 
๒๔ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๓ 

การรักษาทางหลวง 
   

 
มาตรา ๕๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำที่ติดต่อกับเขตทางหลวง

หรือทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทาง
หลวง 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่ง
ผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ่งกีดกั้นหรือแก้ไข
ทางน้ำภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเข้ารื้อถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้นั้นจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็น

ทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงนั้นหรือผู้ได้รับสัมปทาน 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๑๒๕  เพ่ือรักษาทางหลวง ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ
น้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทาง
หลวง สำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมทางหลวงชนบทสำหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับทางหลวง
ท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง
หรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุม
ทางหลวงมีอำนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้
ปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น 

 
มาตรา ๖๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้  

เหมือง ฝาย หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจร
หรือเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง  ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการ
ทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น
จัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายในกำหนดเวลาอันสมควร 

 
๒๕ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้
ผู้อำนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมีอำนาจ
เข้ารื้อถอน ทำลาย หรือตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน
การนั้น 

 
มาตรา ๖๓๒๖  ผู้อำนวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจ

อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการ
ท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงที่ได้
จัดสร้างขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง และให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจัดให้มีตก
เป็นของรัฐ 

การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
มาตรา ๖๔  ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาด

มาตรฐานที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเขต
ทางหลวง และกำหนดเขตสงวนสองข้างทางไว้เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง ให้ขออนุญาตต่อ
ผู้อำนวยการทางหลวง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทำได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการ
สร้างหรือขยายทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกำหนดเขตทางหลวงหรือกำหนดเขตสงวนตามวรรค
หนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่ง

มิไดมี้บุคคลเข้าครอบครอง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณท่ีดินที่จะสงวนติดไว้ท้าย

ประกาศนั้น 
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่ใน

ความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูก
สร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
๒๖ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอำนาจ

อนุญาตสั่งเว้นช่องทางไว้ให้เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างยี่สิบเมตร เพ่ือให้เป็น
ทางเข้าไปสู่ที่ดินข้างใน ช่องทางที่ว่านี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทาง
หลวงด้วย 

เมื่อได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไปอีก 
ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป 

เมื่อได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว 
ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อำนวยการทางหลวงทราบ 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อได้มีคำสั่ งให้ผู้ ใดเว้นช่องทางตามมาตรา ๖๖ แล้ว ภายใน

กำหนดเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่ง ให้ผู้นั้นจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เห็นเขต
ทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรต่อหลักหนึ่ง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้
จับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงมี
อำนาจเข้าปฏิบัติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

 
ส่วนที่ ๓ 

การกำหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวง๒๗ 
   

 
มาตรา ๖๘๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางหลวง ให้ผู้อำนวยการทาง

หลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงและผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลดังกล่าวมี
อำนาจเข้าไปสำรวจเบื้องต้นในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคล ใดเป็นการ
ชั่วคราวได้เท่าที่จำเป็นเพ่ือการนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก โดยผู้อำนวยการ
ทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มกระทำการนั้น ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ทำเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 
และ ณ ที่ทำการเขตหรืออำเภอ และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
นั้นตั้งอยู่  ทั้งนี้ ให้แจ้งกำหนดวัน เวลา และการที่จะกระทำนั้นไว้ด้วย 

ในกรณีท่ีการปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิ อ่ืน ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

๒๗ ส่วนที่ ๓ การกำหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทาง
หลวง มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๖๘/๑๒๙  เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือ
ขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด  ๆ 
เช่นเดียวกับกรณีที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 
ส่วนที่ ๔ 

บทกำหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ หรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๗๐๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อำนวยการทางหลวง

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้ง
ให้ควบคุมทางหลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๓๗ วรรค
สาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม 
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผู้ใดขัดขวางการกระทำของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
หลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม 
มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๒ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๒๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 

 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๓ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงตาม
มาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒ ๓๖  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ ง หรือฝ่าฝืนประกาศของ

ผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทาง
หลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๓๓๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้

ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ
ได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๔  ให้ทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงก่อนพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

 
มาตรา ๗๖  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราช

กฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวง
 

๓๔ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๗ มาตรา ๗๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

คมนาคมกำหนดทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของ
พระราชกฤษฎีกานั้น 

ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยาย
ทางหลวง ซึ่ งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๕ ลงวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน  จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๖๐  ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำว่า “กรมโยธาธิการ” 
และ “สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “กรมทางหลวงชนบท” และคำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” 
และ “เลขาธิการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่ าวได้
บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำนาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
       
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๙๒ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๔๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๓๑  ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไม่เหมาะสม 
และมาตรการสำหรับดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปรากฏว่าได้มีการใช้ยานพาหนะ
ที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดบนทางหลวง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง และความ
ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามีการใช้ทางหลวงเพ่ือการ
ชุมนุมประท้วงยื่นข้อเรียกร้องจากทางราชการ และโดยที่ได้มีการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลแล้ว สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวงเสียใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสุขาภิบาล และกำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ทางหลวงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับสำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได้  รวมทั้งปรับปรุงบท
กำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
 

กมลฤทัย/ปรับปรุง 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
สุพิชชา/ตรวจ 

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก ก-47 
 

พระราชบัญญัต ิ
การเดินเรือในนา่นน ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

                    
  

มี พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระราชด้าริเห็นว่า  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยที่ได้ 
ตราขึ นไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๔ นั น ยังมีบกพร่องอยู่หลายประการ สมควรจะเปล่ียนแก้ 
ให้สมกับกาลสมัย เพราะฉะนั นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ นไว้แทน ดังต่อไปนี  

  
ความเบื องต้น 

และอธิบายบางคา้ที่ใช้ ในพระราชบัญญัตินี  
                    

  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี  ให้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้า ไทย  

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” 
  
มาตรา ๒ให้ใช้พระราชบัญญัตินี เป็นกฎหมายตั งแต่ วันที่ ๑ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี  
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล้าเลียง โดยสารลาก จูง 

ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั งยานพาหนะอย่างอื่นท่ีสามารถใช้ในน ้าได้ ท้านองเดียวกัน 
“เรือก้าปั่น” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจว  

หรือพาย 
“เรือ ก้าปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่ก็ตาม 

และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือก้าปั่นยนต์ด้วย 
“เรือก้าปั่นยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้ก้าลังอื่นด้วยหรือไม่

ก็ตาม 
“เรือก้าปั่นใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยใบและไม่ใช้เครื่องจักรกล 
“เรือกล” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้ก้าลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม 
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว่า เรือท่ีมีขนาดต่้ากว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร 
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“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือท่ีมีลักษณะส้าหรับใช้ในทะเล ตามกฎข้อบังคับ
ส้าหรับการตรวจเรือ 

“เรือเล็ก” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย 
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสาเพลาใบ

อย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือ เป็ดทะเลและอื่น ๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบในเวลาเดิน

ทะเล และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในล้าแม่น ้า และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเท้ง
ฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย 

“เรือส้าเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือ บรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือท่ีไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดล้า เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือ

พาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้ส้าหรับบรรทุกสินค้า 
“เรือล้าเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส้าหรับล้าเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ

ก้าปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก้าปั่น 
“เรือล้าเลียงทหาร” หมายความว่า เรือที่ใช้ในการล้าเลียงทหารทั งนี ไม่ว่าจะเป็นเรือของทาง

ราชการทหารหรือไม่ก็ตาม 
“เรือโดยสาร” หมายความว่า เรือท่ีบรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน 
“เรือสินค้า” หมายความว่า เรือท่ีมิใช่เรือโดยสาร 
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส้าหรับการจับสัตว์น ้า หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ใน

ทะเล 
“เรือ ส้าราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้ส้าหรับหาความส้าราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่น

กีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้าการทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว เรือส้าเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบเรือที่

ใช้อยู่ในสมัยโบราณ 
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และส่ิงลอยน ้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
“แพคนอยู”่ หมายความว่า เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในล้าแม่น ้าหรือล้าคลอง 
“ตันกรอสส์” หมายความว่า ขนาดของเรือที่ค้านวณได้ตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตาม

มาตรา ๑๖๓ 
“น่าน น ้าไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย

และในกรณีตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๐๔ 
และมาตรา ๒๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้หมายความรวมถึง
น่านน ้าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย 

“เมืองท่า” หมายความว่า ท้าเล หรือถิ่นท่ีจอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ 
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือก้าปั่น หรือเรืออื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้น้าร่อง 
“คนประจ้าเรือ” หมายความว่า คนท่ีมีหน้าที่ท้าการประจ้าอยู่ในเรือ 
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“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ้าเรือนอกจากนายเรือ 
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนท่ีอยู่ในเรือ เว้นแต่ 
(๑) คนประจ้าเรือ หรือผู้อื่นท่ีรับจ้างท้างานในเรือนั น 
(๒) เด็กที่มีอายุต่้ากว่าหน่ึงปี 
“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการ

ขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*มอบหมาย 
“เจ้า พนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*หรือผู้

ซึ่งอธิบดกีรมการขนส่งทางน ้า และพาณิชยนาวี*มอบหมายให้ท้าการออกใบอนุญาต 
“เจ้าพนักงานตรวจเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั งให้มีหน้าที่

ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี  
  
มาตรา ๔ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๘ ในพระราชบัญญัตินี แห่งใดมีบัญญัติว่าด้วยการออกอนุญาตอย่างใด ๆ ตามซึ่งเจ้าท่าเห็น

จ้าเป็นจะต้องออกเป็นหนังสือ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจเรียกค่าธรรมเนียมส้าหรับใบอนุญาตเช่นนั นตามอัตราที่ก้าหนด   
โดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท 

  
มาตรา ๙  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยรัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ ประกาศลง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการตั งศาลทะเล ประกาศลงวันที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร  
ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตส้าหรับเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก และประกาศลงวันที่ ๒๒ เมษายน รัตนโกสิ
นทร ศก ๑๒๙ ว่าด้วยเรือกลไฟที่ใช้ส้าหรับรับจ้างนั น ท่านให้ยกเลิกเสีย แต่การที่ยกเลิกนี ท่านว่ามิได้เกี่ยวแก่การ
อย่างใดที่ได้มีผู้กระท้าไว้แต่ ก่อน หรือแก่ความผิดอย่างใดซึ่งได้กระท้าไว้แต่ก่อนเวลาประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ นี  

  
มาตรา ๑๐ กฎส้าหรับป้องกันมิให้เรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั น ท่านว่ามิใช่ส้าหรับแต่

เรือก้าปั่นไทยฝ่ายเดียว ให้ใช้ได้ตลอดถึงเรือก้าปั่นทั งหลายที่เดินในบรรดาเขตท่า และเขตที่ทอดจอดเรือของพระ
ราชอาณาจักรไทย แต่อย่าให้ขัดกับพระราชบัญญัตินี  เมื่อจะต้องเป็นการขัดเช่นนั นไซร้ ต้องให้ถือเอาข้อบังคับใน
พระราชบญัญัตินี เป็นใหญ่ ดังได้ว่าไว้ในข้อ ๓๐ แห่งกฎนั น และท่านว่า ผู้เป็นเจ้าของและเป็นนายเรือทุกล้า ต้องถือ
และกระท้าตามกฎนั นจงทุกประการ 
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มาตรา ๑๑ การลงโทษจ้าคุกหรือปรับนั น ถ้าจ้าเลยเป็นคนในบังคับต่างประเทศซึ่งมีกงสุลผู้แทน 

ที่มีอ้านาจฝ่ายตุลาการส้าหรับประเทศนั นตั งอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ท่านว่าต้องเป็นหน้าที่ของศาลกงสุลนั น
บังคับให้เป็นไปตามโทษานุโทษ 

  
ภาค ๑ 

ข้อบังคับทั่วไป 
                    

  
หมวดที่ ๑ 

ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรอื และเขตควบคุมการเดินเรือ 
                    

  
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี  
(๑) ก้าหนดแนวแม่น ้าล้าคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ 
(๒) ก้าหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตท่าเรือนอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรือ

กรุงเทพ ฯ 
(๓) ก้าหนดแนวทะเลแห่งใดภายในน่านน ้าไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ 
  
มาตรา ๑๓ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๔ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๖ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๒ 
หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน ้าไทย 

                    
  

มาตรา ๑๗ เรือก้าปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศก้าหนดล้าใด เมื่อเข้ามาในน่านน ้าไทย  
นายเรือต้องปฏิบัติดังนี  

(๑) แจ้งต่อเจ้าท่า 
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(๒) ชักธงส้าหรับเรือนั นขึ นไว้ให้ปรากฏ 
(๓) ติดตั งและเปิดใช้โคมไฟตั งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ น 
การปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเจ้าท่าประกาศก้าหนด 
  
มาตรา ๑๘ เรือกลทีเ่ป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ นไป และเรือ

ก้าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน ้าไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อเจ้าท่าตามแบบ
พิมพ์ของกรมการขนส่งทางน ้า และพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง นับแต่เวลาที่จอดเรือเรียบร้อย 

  
มาตรา ๑๙ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ น  ไป และ 

เรือก้าปั่นต่างประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน ้าไทย นายเรือต้องชักธงลา (คือธงที่เรียกว่าบลูปี
เตอร)์ ถ้าเรือก้าหนดออกในเวลาบ่ายให้ชักธงขึ นในเวลาเช้า ถ้าเรือก้าหนดออกในเวลาเช้าให้ชักธงขึ นในเวลาบา่ยของ
วันก่อน 

  
มาตรา ๒๐ เรือก้าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้ก้าหนดเป็นเขต

ท่าเรือ นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อเจ้าท่าภายในเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง  นับแต่เรือเข้ามาหรือก่อนเรือ
ออกไป และต้องปฏิบัติตามค้าส่ังเจ้าท่า 

  
มาตรา ๒๑ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ น  ไป เมื่อจะ

ออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน ้าไทย นายเรือต้องแจ้งก้าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหก 
ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงอนุญาตให้
ออกเรือได้ 

  
มาตรา ๒๒ เรือก้าปั่นที่ใช้เดินทะเลระหว่างประเทศล้าใดที่ต้องมีใบส้าคัญตามที่ก้าหนด  ในกฎ

ข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน ้าไทย นายเรือต้องแจ้ง
ก้าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหก  ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจใบอนุญาตใช้เรือและ
ใบส้าคัญดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องและใช้การได้ 

  
มาตรา ๒๓ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทย และเรือก้าปั่นต่างประเทศที่ต้องมีใบส้าคัญ

ตามที่ก้าหนดในกฎข้อบังคับ ส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน ้าไทยยัง
เมืองท่าต่างประเทศ นายเรือจะต้องได้รับใบอนุญาตเรือออกจากท่าจากเจ้าท่าเสียก่อน 

  
มาตรา ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
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มาตรา ๒๕ เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางน ้า ห้ามมิให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเดินเรือเข้า
ไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สอง
พันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มีก้าหนดไม่เกินหกเดือน 

นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนีย บัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๒๖ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๗ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๘ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๓ 
ว่าดว้ยทา้เลทอดจอดเรือ 

                    
  
มาตรา ๒๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าเรือก้าปั่นล้าใดที่มิได้ผูกจอดเทียบท่าเรือหรือท่าโรงพัก

สินค้า เรือก้าปั่นล้านั นต้องทอดสมอจอดอยู่กลางล้าน ้าด้วยสมอสองตัว  มีสายโซ่ให้พอทั งสองตัวเพื่อกันมิให้เรือเกา
สมอเคลื่อนจากที่นั นได้ 

  
มาตรา ๓๐ เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจ้าอยู่นั น ต้องผูกจอดอยู่กับ

สมอทุ่นอย่างมั่นคงสมกับก้าลังของสายโซ่ที่ทอดอยู่นั น 
  
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้เรือก้าปั่น เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบนอย่างใด ๆ ทอดสมอ หรือผูกจอดอยู่

ในทางเรือเดินในล้าแม่น ้าเป็นอันขาด 
  
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบฝ่ังนั น ทอดสมอ

ลงไปในแม่น ้าห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร 
  
มาตรา ๓๓ เรือล้าใดที่เจ้าท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้หรือเรียกคืนหรือยึดใบอนุญาตไว้  โดยเรือ

นั นมีความไม่สมประกอบส้าหรับเดินทะเลนั น ต้องให้ผูกจอดทอดไว้ ในท่ีใดที่หน่ึงซึ่งเจ้าท่าจะก้าหนดให้ 
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มาตรา ๓๔ เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ดทะเล และเรือ
อื่น ๆ ต้องจอดทอดสมอกลางแม่น ้า และถ้าไม่เป็นการขัดขวาง ก็ให้ทอดจอดค่อนข้างฝ่ังตะวันตก แต่ต้องไว้ช่องทาง
เรือเดินไม่น้อยกว่าร้อยเมตร ในระหว่างเรือกับฝ่ังตะวันตก หรือกับบรรดาเรือท่ีจอดเทียบฝ่ังตะวันตก หรือกับแพคนอยู่
ที่ผูกเทียบอยู่กับฝ่ังตะวันตก 

  
มาตรา ๓๕ บรรดาเรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภาเรือบรรทุกสินค้า  เรือเป็ดทะเล 

และเรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้การนั น ต้องให้ถอยไปอยู่ที่ท้าเลส้าหรับทอดจอดเรือ แห่งใดแห่งหนึ่งในเขตท่าตามที่ เจ้าท่า
เห็นสมควรจะก้าหนดตามครั งคราว และประกาศให้ทราบทั่วกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์
จดหมาย เหตุในท้องที่ตั งแต่สองรายขึ นไป 

  
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้เรือก้าปั่นเดินทะเลล้าใดจอดทอดสมอตามล้าแม่น ้า ในระหว่างคลองสะพาน

หันกับคลองบางล้าภูบน เว้นไว้แต่มีเหตุจ้าเป็น เพราะในระหว่างสองต้าบลนั นเป็นที่ทอดจอดเรือรบไทย และบรรดา
เรือก้าปั่นเดินทะเลหรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออ่ืนจูงผ่านคลองสะพานหันขึ นไปตามล้าแม่น ้านั น ให้ถือว่า
เป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากเจ้าท่า และโดยอาศัยข้อบังคับก้ากับอนุญาตนั นอยู่
ด้วยตามซึ่งเจ้าท่าจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๓๗ ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินอันจ้าเป็นที่จะต้องท้าเช่นนั น ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดจอดทอดสมอ

ในล้าแม่น ้าระหว่างวัดบุคคะโลกับในระยะทาง สองร้อยเมตรใต้ปากคลองบางปะแก้ว และระหว่างปากคลองผดุงกับ
คลองส้าเพ็ง เพราะในระหว่างต้าบลเหล่านี เป็นท้าเลยกเว้นไว้ส้าหรับทางให้เรือเดินขึ นล่อง 

  
มาตรา ๓๘ เรือก้าปั่นทุกล้าที่บรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองท่าหรือต้าบลใด ๆ  ใน

ต่างประเทศเข้ามาในแม่น ้าเจ้าพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เข้ามาในแม่น ้าเจ้าพระยาโดยขนถ่ายคนโดยสารหรือของจาก
เรือก้าปั่นที่มาจาก ต่างประเทศ เมื่อผ่านด่านสมุทรปราการแล้ว ถ้าจะส่งคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานั นขึ นบก 
ต้องจอด ณ ท่ีจอดเรือ หรือเทียบท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เว้นไว้แต่เมื่อที่จอดเรือหรือท่าเทียบเรือ
ไม่ว่างพอจะจอดหรือเทียบได้ หรือเพราะเหตุจ้าเป็นอย่างอื่น ซึ่งถ้าตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนดไว้ และ
อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*ลงนามอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าจอดหรือเทียบในท่ีที่ได้รับอนุญาตได้ 

คณะ กรรมการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้มีจ้านวนห้าคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมการขนส่งทางน ้า
และพาณิชยนาวี*เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผู้อ้านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
โดย ต้าแหน่ง และบุคคลอื่นอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั ง 

  
มาตรา ๓๘ ทวิ การประชุมของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓๘ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ้านวนกรรมการทั งหมดจึงจะเป็นองค์ ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
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การ ลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ขาด 

  
มาตรา ๓๘ ตรี ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะก้าหนดที่ทอดจอดเรือส้าหรับเรือ

ก้าปั่นและเรือเล็กทุกล้า และนายเรือต้องเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจ้าท่าจะชี ให้ และห้ามมิให้เอาเรือไปจากที่นั น หรือ
ย้ายไปทอดจอดที่อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เว้นแต่เมื่อมีเหตุจ้าเป็นซึ่งเจ้าท่าจะพิเคราะห์เห็นสมควร 

เมื่อเรือก้าปั่นล้าใดก้าลังเข้ามา นายเรือจะต้องยอมให้เจ้าท่าขึ นไปบนเรือ และถ้าจ้าเป็นจะหยุด
เรือรอรับก็ต้องหยุด 

  
มาตรา ๓๘ จัตวา นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๓๘ ตรี ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๓๙ เรือก้าปั่นล้าใดเมื่อเข้ามาถึงในเขตท่าแล้ว มิได้กระท้าการถ่ายสินค้าหรือขนสินค้าขึ น

เรืออย่างหนึ่งอย่างใด นับตั งแต่ ๑๐ วันขึ นไปก็ดี ท่านว่าถ้าจะต้องการเอาที่ซึ่งเรือล้านั นจอดอยู่ให้เรืออื่นที่ใช้ใน
การค้า ขายทอดจอด ก็ให้ถอยเรือท่ีไม่ได้ท้าการเช่นว่านั น ไปทอดจอดในท่ีอื่นภายในเขตท่าตามที่เจ้าท่าจะก้าหนดให้ 

  
มาตรา ๔๐ เรือก้าปั่นล้าใดต้องการจะเปล่ียนที่ทอดจอด หรือเรือก้าปั่นล้าใดที่เทียบท่าเรือ หรือท่า

สินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในล้าแม่น ้าก็ให้ชักธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด) ตามแบบข้อบังคับระหว่าง
นานาประเทศส้าหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึ นไปบนเรือล้านั นและชี ให้ทอดจอด 

  
มาตรา ๔๑ เรือก้าปั่นล้าใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร  “S.T.” 

(เอส ที) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศส้าหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุส้าคัญขัดขืนต่อการบังคับบัญชา
เกิดขึ นในเรือฉะนั นแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” (อาร์ เอกซ์) 

  
มาตรา ๔๒ ก่อนที่เรือก้าปั่นไฟหรือเรือก้าปั่นใบเดินทะเลล้าใดจอดทอดหรือผูกจอดเป็น ปรกตินั น 

ห้ามมิให้เรืออื่นเข้าไปเทียบข้าง ให้เข้าเทียบได้แต่เฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิช  
ยนาวี* หรือของเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือของผู้น้าร่อง หรือเรือของกระทรวงทหารเรือซึ่งจะมี
หน้าที่พิเศษ 

ใน เวลาที่เรือก้าปั่นล้าใดที่ก้าลัง แล่นขึ น หรือล่องในล้าแม่น ้านั น ห้ามเป็นอันขาดมิให้เรือจ้าง เรือ
บรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กหรือเรืออย่างใด ๆ เข้าไปเกี่ยวพ่วงข้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษของนายเรือล้านั น 

  
มาตรา ๔๓ เมื่อจะทอดจอดเรือก้าปั่นล้าใด นายเรือหรือผู้น้าร่องต้องทอดจอดเรือนั น  โดยให้กิน

เนื อท่ีอย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้และความบังคับข้อนี  เจ้าท่าต้องระวังเป็นธุระอยู่เสมอให้มีผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้อง 
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มาตรา ๔๔ ตามล้าแม่น ้าเล็ก และในคลองต่าง ๆ นั นอนุญาตให้จอดเรือต่าง ๆ  ได้ทั งสองฟาก  

แต่อย่าให้เป็นที่กีดแก่ทางเรือขึ นล่องที่กลางล้าน ้า  และห้ามไม่ให้จอดซ้อนล้าหรือจอดขวาง หรือตรงกลางล้าน ้า 
ล้าคลองเป็นอันขาด 

  
มาตรา ๔๕ เรือก้าปั่นเรือเล็กและแพต่าง ๆ ที่จอดเทียบฝ่ังแม่น ้าหรือเทียบท่าสินค้า หรือท่าเรือนั น 

ห้ามมิให้จอดขวางล้าน ้า ต้องจอดให้หัวเรือท้ายเรือ หัวแพท้ายแพหันตามยาวของทางน ้า 
  
มาตรา ๔๕/๑ ให้เจ้าท่าโดยค้าแนะน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอ้านาจประกาศก้าหนดแนวแม่น ้า ล้าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล อาณาเขต เป็นเขตห้ามจอดเรือหรือแพ 
นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ

ปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เจ้า
ท่ามีอ้านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบ คุมเรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือน 

นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนีย  บัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

ความในวรรคสองให้ใช้กับผู้กระท้าความผิดซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแพและแพคนอยู่ด้วย 
  
มาตรา ๔๖ ตามท่าขนสินค้าและท่าขึ นทั งสองฟากแม่น ้าเจ้าพระยาหรือตามสองข้างเรือ ก้าปั่นก็ดี 

ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้า เรือไฟเล็ก เรือเป็ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ จอดหรือผูกเทียบซ้อนกันเกินกว่าสองล้า ถ้าเป็นแพค
นอยู่ห้ามมิให้จอดเทียบหน้าแพเกินกว่าล้าหน่ึง 

  
มาตรา ๔๖ ทวิ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจส่ังห้ามใช้และให้แก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่ารับส่งสินค้า  

ท่าเทียบเรือ และแพในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านไทย ซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือ
แก่การเดินเรือ โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเป็นหนังสือ ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ให้ปิดค้าส่ังไว้ ณ ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพนั น และให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับค้าส่ังนั นแล้ว 

เจ้า ของหรือผู้ครอบครองซึ่งได้รับค้าส่ังจากเจ้าท่าตามความในวรรคหนึ่งมีสิทธิ  อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค้า  ส่ัง ค้าชี ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังห้ามใช้นั นมีผลบังคับได้ ในกรณีไม่มีอุทธรณ์ค้าส่ัง หรือมีอุทธรณ์แต่รัฐมนตรีส่ัง
ให้ยกอุทธรณ์ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค้าส่ังภายในเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดหรือ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับทราบค้าวินิจฉัยอุทธรณ ์ให้เจ้าท่ามีอ้านาจจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามค้าส่ัง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง 
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เมื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามค้าส่ังแล้ว ให้เจ้าท่าเพิกถอนค้าส่ังห้ามใช้ 
ในกรณีท่ีเจ้าท่าจัดการแก้ไขเอง จะรอการเพิกถอนค้าสั่งห้ามใช้ไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะช้าระค่าใช้ จ่าย
ให้เจ้าท่าก็ได้ 

เจ้า ของหรือผู้ครอบครองคนใดใช้เอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่ารับส่งสินค้า 
ท่าเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจ้าท่า มีค้าส่ังห้ามใช้ และยังไม่ได้เพิกถอนค้าส่ังนั น ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สามพันบาทถึง
สามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหน่ึงพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้แพไม้ซุงที่กว้างกว่ายี่สิบต้นซุง จอดผูกเทียบข้างเรือก้าปั่น  หรือเทียบท่าขน

สินค้าหรือท่าขึ น และห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง หรือเรือส้าเภาผูกจอดผูกเทียบข้างเรือก้าปั่นมากกว่าข้างละ
หน่ึงล้า และห้ามมิให้เรือเช่นว่ามานี จอดผูกเทียบท่าของสินค้าหรือท่าขึ นมากกว่าสอง ล้า 

  
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภา เรือบรรทุกสินค้า  เรือกลไฟเล็ก และ 

เรือและแพไม้ต่าง ๆ จอดผูกกับฝ่ังแม่น ้ามากล้าหรือโดยอย่างที่ให้ล ้าออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเป็นที่กีดขวางแก่
การเดินเรือ 

  
มาตรา ๔๙ เรือก้าปั่น หรือเรือเล็กที่จอดมากกว่าสองล้าในแม่น ้านอกแนวเรืออื่น ๆ หรือนอกแนว

แพคนอยู่ ซึ่งจอดอยู่ในท้องที่เดียวกันนั น ท่านให้ถือว่าเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กนั น เท่ากับจอดล ้าออกมาในทางเรือเดิน 
  
มาตรา ๕๐ ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้วในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั น เจ้าท่าจะเห็นสมควรลดหย่อน

โดยให้อนุญาตพิเศษก็ได้ 
  
มาตรา ๕๑ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือหรือแพผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ มาตรา 
๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ถ้าเป็นเรือก้าปั่นต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่ง
พันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเป็นเรือเล็ก หรือแพ ต้อง
ระวางโทษปรับตั งแต่หน่ึงร้อยบาทถึงหน่ึงพันบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าสิบบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
หมวดที่ ๔ 

ว่าดว้ยทางเดินเรือในล้าแม่น ้า 
                    

  
มาตรา ๕๒ ในเขตท่ากรุงเทพฯ นั น ให้มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี คือ 
(๑) สายตะวันออกเรียกว่าสายใหญ่ สายนี มีเขตโดยกว้างตั งแต่เรือก้าปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น ้า 

จนถึงฝ่ังตะวันออกหรือถึงแคมเรือก้าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝ่ังตะวันออก 
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(๒) สายตะวันตก สายนี มีเขต โดยกว้าง ตั งแต่เรือก้าปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น ้า  จนถึงฝ่ังตะวันตก 
หรือถึงแคมเรือก้าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝ่ังตะวันตก 

  
มาตรา ๕๒ ทวิ เมื่อมีเหตุจ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจประกาศ

ก้าหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่า กรุงเทพฯ และในแม่น ้าล้าคลองเป็นการเฉพาะคราวได้ 
นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศก้าหนดทางเดิน เรือหรือประกาศ

ควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจส่ังยึด
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือน 

นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมี  สิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีได้ ทราบค้าส่ังค้าชี ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ชี ขาด ค้าส่ังนั นมีผลบังคับได้ 

  
มาตรา ๕๒ ตร ีนายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือผู้ใด  ปฏิบัติหน้าที่

ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท 

  
มาตรา ๕๓ แนวล้าแม่น ้าทั งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห่างจากฝั่งหรือจากแคมเรือ ก้าปั่น

ที่จอดผูกเทียบฝ่ัง หรือจากแพคนอยู่ที่จอดผูกเทียบฝ่ังนั น ให้หวงห้ามไว้ส้าหรับเป็นทางเดินเรือเล็ก 
ห้ามมิให้เรือก้าปั่นใช้แนวนั นเป็นอันขาดนอกจากเป็นเวลาจ้าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เรือโดนกัน หรือ

เพื่อกลับหรือเคลื่อนเรือจากที่จอด 
  
มาตรา ๕๔ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาท

ถึงห้าพันบาท 
  

(ก) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ ่
                    

  
มาตรา ๕๕ เรือก้าปั่นไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ ในมาตรา ๕๘) และเรือก้าปั่นใบทุก ๆ อย่างที่

มีขนาดเกินกว่าห้าสิบตัน เมื่อขึ นล่องในล้าแม่น ้า ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันออก เว้นไว้แต่เมื่อมีเหตุจ้าเป็น หรือ
เพื่อจะเข้าจอด หรือออกจากท่า หรือฝ่ัง จึงเดินนอกสายนั นได้และบรรดาเรือท่ีว่ามานี  ต้องเดินโดยช้าที่สุดที่พอสมควร
แก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพื่อป้องกันอันตรายแก่เรือ และอันตรายที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั น 

  
มาตรา ๕๖ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้า

ร้อยบาทถึงห้าพันบาท  
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(ข) ว่าดว้ยทางเรือเดินสายตะวันตก 
                    

  
มาตรา ๕๗ บรรดาเรือใบขนาดต่้ากว่าห้าสิบตันและเรือทุกอย่างนอกจากได้กล่าวไว้ ในมาตรา 

๕๕ นั น ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
  
มาตรา ๕๘ บรรดาเรือก้าปั่นไฟที่จูงเรืออื่นที่มีขนาดต่้ากว่าสามสิบห้าตันเกินกว่าล้าหนึ่งขึ นไป 

ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
ห้าม มิให้เรือก้าปั่นไฟล้าใดจูงเรือก้าปั่น หรือเรืออย่างอื่นในเขตท่ากรุงเทพฯ  มากล้าจนเกินกว่า

ก้าลังของเรือก้าปั่นไฟล้านั น จะจูงไปได้ระยะทางชั่วโมงละสองไมล์เป็นอย่างน้อย และห้ามมิให้เรือก้าปั่นไฟล้าใดที่จูง
เรืออยู่นั น เดินไปโดยระยะทางเกินกว่าชั่วโมงละหกไมล์ในเวลาทวนน ้า หรือเดินเร็วกว่าชั่วโมงละส่ีไมล์ในเวลาตามน ้า 

ห้าม เป็นอันขาด มิให้จูงเรือเล็กเกินกว่าคราวละสามสิบสองล้าเป็นอย่างมาก และห้ามมิให้เรือที่
ถูกจูงนั นผูกเทียบซ้อนล้ากันเกินกว่าตับละส่ีล้า 

  
มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ก้าลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข้ากับสายโยงนั น ห้ามมิให้เรือกลไฟลาก หรือ

เรือไฟเล็กที่เป็นเรือจูงนั นแล่นรออยู่ในสายทางเรือเดินเป็นอันขาด ถ้าจะใช้สายทางเรือเดินในการจูง เรือจูงเหล่านั น
ต้องแล่นอยู่เสมอให้ได้ระยะทางไม่น้อยกว่าชั่วโมงละสองไมล์ 

  
มาตรา ๖๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือ

มาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
  

(ค) ว่าด้วยสว่นของทางเรือเดินทั งสองสายที่หวงไว้ส้าหรับให้เรือเล็กเดิน 
                    

  
มาตรา ๖๑ เรือเล็กทั งหลาย เดินในทางเรือเดินได้ทั งสองสาย 
  
มาตรา ๖๒ นอกจากมีเหตุจ้าเป็น หรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝ่ัง บรรดาเรือเล็กต้องเดิน

อยู่ในแนวน ้า ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝั่งหรือจากเรือก้าปั่นที่จอดเทียบฝ่ังหรือจากแพคนอยู่ที่ผูกจอดกับฝ่ัง 
แม่น ้า 

  
มาตรา ๖๓ เรือบรรทุกเข้าต้องเดินได้แต่ในแนวน ้าที่ก้าหนดไว้ส้าหรับเป็นทางเดินของ  เรือเล็ก

ในทางเรือเดินสายตะวันตก และห้ามมิให้ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่งตอนใดเป็นอันขาด 
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มาตรา ๖๔ เมื่อมีเหตุจ้าเป็นหรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝ่ัง และเรือบรรทุกเข้าหรือเรือ
เล็กจะต้องท้านอกเหนือที่บังคับไว้ในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั น ก็ให้ท้าโดยความระวังทุกอย่างที่จะมิให้เป็นการกีด
ขวางแก่การเดินเรือได้ 

  
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้เรือบรรทุกเข้าหรือเรือเล็กผ่านหน้าเรือก้าปั่นไฟที่ก้าลังแล่น ขึ นหรือล่องใน 

ล้าแม่น ้านั นใกล้กว่าระยะร้อยเมตร และถ้าจะข้ามฟากไปยังท่าหรือโรงสีห้ามมิให้ตัดข้ามเหนือแห่งที่จะไปนั นเกิน 
กว่าที่ควร 

  
มาตรา ๖๖ บรรดาเรือยนต์ที่ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนั น ยอมให้เดินได้ในแนวล้าแม่น ้าทั งสองสาย

ที่ก้าหนดไว้ส้าหรับให้เรือเล็กเดิน แต่ถ้าจะเดินห่างจากฝั่งภายในระยะสามสิบเมตร ต้องเดินโดยช้าที่สุดพอสมควรแก่
การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให้เป็นเหตุอันตรายแก่เรือเล็กที่ใช้กรรเชียงหรือแจวพาย 

  
มาตรา ๖๗ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓  

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
  

(ฆ) ว่าดว้ยทางคลองตา่ง ๆ 
                    

  
มาตรา ๖๘ ในแม่น ้าล้าคลองต่าง ๆ นอกเขตท่าบรรดาเรือที่เดินตามน ้าให้เดินกลางล้าแม่น ้าหรือ

ล้าคลอง เรือที่เดินทวนน ้าให้เดินแอบฝ่ัง ถ้าไม่สามารถจะท้าอย่างหนึ่งอย่างใดดังว่ามานี  ให้เดิน.กลางร่องน ้า และ 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการเดินเรือแห่งท้องถิ่นซึ่งตั งขึ นเพื่อควบคุม การเดินเรือในล้าแม่น ้าหรือคลองนั น ๆ ด้วย 

ให้ เจ้าท่าหรือข้าหลวงประจ้าจังหวัดในท้องถิ่นที่ไม่มีเจ้าท่า มีอ้านาจออกข้อบังคับควบคุมการ
เดินเรือในแม่น ้าและล้าคลองใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นของตนได้ ข้อบังคับนั นเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ 
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๖๙ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ หรือข้อบังคับที่

ออกตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
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หมวดที่ ๕ 
ว่าดว้ยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ 

                    
  

(ก) แพไม้ 
                    

  
มาตรา ๗๐ แพไม้ต่าง ๆ ต้องมีคนประจ้าให้พอแก่การที่จะควบคุมรักษาแพโดยเรียบร้อย และคน

ประจ้าแพต้องระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นได้เพื่อไม่ให้แพกีดขวางแก่การ  เดินเรือ หรือโดนกับแพคนอยู่ หรือเรือที่ทอด
จอดอยู่ในล้าแม่น ้า แพไม้ทุก ๆ แพต้องชักธงเครื่องหมายของเจ้าของแพ และธงส้าหรับเช่นนี ต้องจดทะเบียนที่
กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* แพใดมีซุงกี่ต้นและก้าหนดจะมาถึงเขตท่ากรุงเทพฯ ได้เมื่อใดนั น เจ้าของแพ
ต้องท้าหนังสือแจ้งความล่วงหน้าให้เจ้าท่าทราบ 

  
มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้แพไม้จอดผูกติดกับเรือก้าปั่นหรือหลักหรือแพคนอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนายเรือหรือเจ้าของหลักเจ้าของแพนั น ๆ 
  
มาตรา ๗๒ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไม้ต่าง ๆ ที่จะล่องหรือจูงลงมานั น ต้องเดินในทางเดินเรือ

สายตะวันตก ถ้าจะเดินในสายตะวันออก ต้องเดินได้แต่แพไม้ที่มีเรือจูง แพไม้แพหนึ่งต้องมีซุงไม่เกินกว่าสองร้อยต้น 
หรือกว้างเกินกว่ายี่สิบเมตร 

  
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ล่องแพไม้ขึ นลงในล้าแม่น ้าในระหว่างเวลาตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระ

อาทิตย์ขึ น 
  
มาตรา ๗๔ ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าส่ีต้นและที่ผูกติดต่อกัน  

ยาวเกินกว่าสองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผนั นไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร  และกว้างเกินกว่าที่พอจะให้แพนั นเดินใน
คลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ 

แต่ ถ้าข้าหลวงประจ้าจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าในคลองใดหรือในคลองตอนใดซึ่งใช้  เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์ลากจูงแพเกินกว่าที่ได้ก้าหนดไว้ในวรรคก่อนโดยไม่เป็น  ภัยแก่การจราจรทางน ้า ก็อาจผ่อนผันให้ผูก
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓๐ เมตร 

เมื่อข้าหลวงประจ้าจังหวัดได้ผ่อนผันให้ตามวรรคก่อนแล้ว ภายหลังปรากฏว่า เป็นภัยแก่
การจราจรทางน ้าจะถอนเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ หรือ

มาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หน่ึงร้อยบาทถึงหน่ึงพันบาท  
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(ข) แพคนอยู ่
                    

  
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้จอดแพคนอยู่ในล้าแม่น ้าห่างจากฝ่ังเกินกว่าพอดีส้าหรับมิให้แพนั น 

ค้างแห้งในเวลาน ้าลงงวด 
  
มาตรา ๗๗ เสาหลักส้าหรับผูกแพคนอยู่นั นห้ามมิให้ปักพ้นแนวหน้าแพออกไปมากกว่าหนึ่ง  

เมตรครึ่ง 
  
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ปลูกเรือนที่ปักเสาลงเลนตามฝ่ังแม่น ้าห่างออกมาจากฝ่ังจนเกิน กว่าพอดี

ส้าหรับไม่ให้มีน ้าค้างอยู่ใต้เรือนเมื่อเวลาน ้าลงงวด 
  
มาตรา ๗๙ ภายใต้เขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างหรือยาวเกินกว่าสิบหก

เมตร นับรวบทั งชานและแพเล็กที่เป็นส่วนติดต่อกับแพนั นด้วย 
  
มาตรา ๘๐ ตามล้าคลอง ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบสองเมตร และห้ามมิให้

แพใดที่ผูกจอดกับฝั่งยื่นล ้าออกมาจนอาจเป็นที่กีดขวางแก่การ เดินเรือ 
  
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้จูงแพคนอยู่ขึ นล่องในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ในระหว่างตั งแต่

พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ น 
  
มาตรา ๘๒ แพคนอยู่ที่จะจูงขึ นล่องในล้าแม่น ้านั นต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก ต่อเมื่อมี

เหตุอันจ้าเป็นจึงให้เดินในทางเดินสายตะวันออกได้ 
  
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ  

โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
  
มาตรา ๘๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าแพคนอยู่แพใดยื่นออกมาในล้าแม่น ้า จนอาจเป็นเหตุ 

น่ากลัวอันตรายแก่การเดินเรือในเวลากลางคืนได้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจบังคับให้แพนั นจุดโคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่นแลเห็น
ได้ง่ายใน ระหว่างเวลาตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ น เพื่อป้องกันมิให้เรือใหญ่เล็กแล่นมาโดนแพนั น 

  
มาตรา ๘๕ ตั งแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี เป็นกฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือปลูกเรือน 

มีเสาปักเลนตามฝ่ังแม่น ้าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามล้าคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ต้องได้รับอนุญาต 
จากเจ้าท่าก่อนจึงท้าได้ 
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มาตรา ๘๖ ค้าขออนุญาตนั นต้องเป็นหนังสือและมีแผนที่ฝ่ังน ้า แพคนอยู่หรือเรือนปักเสาลงเลน 

ที่ข้างเคียงและท้าเลที่จะจอดแพและปักหลักผูกแพ นั นด้วย 
  
มาตรา ๘๗ เมื่อรับค้าขออนุญาตแล้ว เจ้าท่าต้องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง  และถ้าเห็นว่าเป็น

การปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอย่างแล้ว ก็ให้ออกอนุญาตให้ตามที่ขอ 
  
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ลงมือท้าการปลูกสร้างก่อนที่ได้รับอนุญาตตามที่ร้องขอนั นเป็นอันขาด 
  
มาตรา ๘๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจและภายนอกเขตนั นให้เจ้าพนักงานท้องที่มี

อ้านาจที่จะบังคับ ให้รื อถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงชายฝ่ังน ้า  ที่จอดหรือปักหรือสร้างผิดต่อ
ข้อบังคับในมาตราตั งแต่ ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป็นแพหรือหลักหรือเรือนที่ตั งอยู่นั นเมื่อก่อนหรือในภายหลังเวลาใช้พระ ราช
บัญญัตินี ก็ตาม และให้มีอ้านาจบังคับให้รื อถอนบรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนท่ีปักเสาลงในชายฝ่ังน ้า ซึ่ง
ได้ปลูกขึ นโดยมิได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หรือที่ปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความในอนุญาตที่ได้ออกให้นั นด้วย 

  
มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ ต้อง

ระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละหน่ึงร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและ ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตาม
มาตรา ๘๙ บังคับให้รื อถอนแพคนอยู่ หรือเรือนปักเสาลงในชายฝั่งน ้าโดยให้ผู้เป็นเจ้าของเสียค่ารื อถอนนั นเอง 

ใน กรณีที่เจ้าของไม่รื อถอนภายในก้าหนดเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มี  หน้าที่ตามมาตรา 
๘๙ ก้าหนด ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีค้าส่ังให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื อ ถอน 

ใน กรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื อถอนตามค้าส่ังศาลตามวรรคสอง  ให้เจ้าท่าใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรื อถอน 

ใน กรณีที่เจ้าของไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่า ก้าหนดตามควร
แก่กรณี ให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้าวัสดุที่ถูกรื อ ถอนรวมทั งส่ิงของที่ขนออก
จากแพคนอยู่หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝ่ังส่วนที่ มีการรื อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั นให้น้าไปชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื อถอน และถ้ามีเงิน
เหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เจ้าท่าเก็บรักษาเงินนั นไว้ ถ้าเจ้าของมิได้เรียกร้องเอาภายในหนึ่งปีนับแต่
วันท่ีเจ้าท่าได้เก็บรักษา ไว้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา ๙๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๔  

ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
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(ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์น ้าและโพงพางที่ขวางแม่น า้ 
                    

  
มาตรา ๙๒ การจับสัตว์น ้าด้วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายล้าติดกันขวางล้าน ้าหรือ  

ทอดทุ่น หรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝ่ังถึงกลางล้าน ้านั น  การจับสัตว์น ้าด้วยวิธีเหล่านี ห้ามมิให้กระท้าใน 
เขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะท้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ได้ 

  
มาตรา ๙๓ ในระหว่างเวลาตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ น เจ้าของเรือจับสัตว์น ้า

หรือทุ่นหรือหลักโพงพางเช่นว่ามาแล้ว ต้องจุดไฟเป็นแสงโพลงไว้บนฝ่ังตรงกับแถวเรือหรือทุ่นหรือหลักเหล่านั น และ
ต้องจุดโคมไฟไว้บนเรือหรือทุ่นหรือหลักโพงพาง  ที่ห่างที่สุดออกมาจากฝ่ังนั นด้วย และต้องเป่าเขากระบือหรือแตร
เสียงก้อง ส้าหรับให้เรือท่ีเดินขึ นล่องรู้ว่ามีของกีดกั นเช่นนั นอยู่ในล้าน ้าด้วย รั วหรือหลักที่ปักเรียงรายตามแนวชายฝ่ัง
ทะเลท่ีปากน ้าหรือท่ีใกล้ทางจะเข้า ปากน ้านั น ในระหว่างเวลาตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ น ต้องจุดโคม
ให้เห็นแสงไฟสีขาวที่ปลายรั วหรือหลักสุดแถวทั งสองข้าง 

  
มาตรา ๙๔ ทุ่นหรือหลักส้าหรับจับสัตว์น ้านั น ห้ามมิให้ผูกโยงถึงกันด้วยล้าไม้ไผ่ ให้ใช้ผูกด้วย

เชือกอย่างเดียวตามธรรมเนียมที่เคยท้ากันอยู่ และห้ามมิให้ผูกโยงจากฝ่ังด้วยเชือกหรือด้วยไม้ยาวให้เป็นที่กีดขวาง
แก่ทาง เดินของเรืออ่ืน 

  
มาตรา ๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษ

ปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 
  

หมวดที่ ๖ 
ข้อบังคับเบด็เตลด็ 

                    
  

(ก) ว่าด้วยผูกเรือกับฝ่ังด้วยเชือกลวดและเชอืกตา่ง ๆ 
                    

  
มาตรา ๙๖ ในแม่น ้าหรือเขตท่าใด ๆ ถ้านอกจากเรือท่ีจอดผูกเทียบท่าขนสินค้าท่าขึ นหรือเทียบฝั่ง 

ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดผูกโยงกับฝ่ังด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นจนไม่  เหลือช่องน ้าในระหว่างเรือล้านั นกับฝ่ัง
ส้าหรับให้เรืออ่ืนเดินได้ 

  
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้เอาเชือกอย่างใด ๆ ทอดจากเรือก้าปั่นล้าใดที่จอดเทียบท่า ไปผูกกับทุ่นโยง

ในล้าน ้าหรือเขตท่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากท่าที่ จอดเทียบอยู่นั น จึงให้ท้าเช่นนั นได้ 
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มาตรา ๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง

หมื่นบาท 
  

(ข) ว่าดว้ยฝีเทา้เรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ 
                    

  
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้นายเรือกลับเรือก้าปั่นในล้าแม่น ้า ร่องน ้า ช่องน ้า หรือในสายทางเรือเดิน เว้น

ไว้แต่ในเวลาที่ทางน ้านั น ๆ ว่างไม่มีเรืออ่ืนแล่นเข้าออก และห้ามมิให้นายเรือก้าปั่นล้าใดที่จอดเทียบท่าขนสินค้าหรือ
ท่าขึ นเคลื่อน เรือออกจากท่า เว้นไว้แต่ในเวลาที่ล้าแม่น ้า ร่องน ้า ช่องน ้า หรือสายทางเรือเดินอันเป็นท้องที่นั นว่างไม่มี
เรืออ่ืนแล่นเข้าออก 

  
มาตรา ๑๐๐ นายเรือก้าปั่นล้าใดที่ก้าลังเข้าหรือออกที่เขตท่าหรือช่องแคบ ต้องลดฝีเท้าเรือให้เดิน

ช้าลงพอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และอย่างป้องกันเหตุอันตรายแก่เรือนั นเอง 
  
มาตรา ๑๐๑ เรือที่จะเข้าเทียบหรือจอดยังท่า นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือต้องใช้ความเร็วต่้าและ

ด้วยความระมัดระวัง เรือที่เดินอยู่ในแม่น ้าหรือล้าคลอง ต้องใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่เจ้าท่าก้าหนด และห้ามมิให้
แล่นตัดหน้าเรือกลที่ก้าลังเดินขึ นล่องอยู่ในระยะสองร้อยเมตร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั งแต่
ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจส่ังยึดใบอนุญาตใช้เรือหรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือมี  ก้าหนด 
ไม่เกินหกเดือน 

เจ้า ของเรือหรือผู้ถือประกาศนียบัตรควบคุมเรือที่ถูกยึดใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ ได้ทราบค้าส่ัง ค้าชี ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังนั นมีผลบังคับได้ 

  
มาตรา ๑๐๒ นายเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ทุกคน ต้องใช้ความระมัดระวังใน 

การควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอย่างใด ๆ และถ้ามีเหตุอย่างใด ๆ เกิดขึ นใน
หน้าที่ขณะท่ีตนกระท้าการควบคุมเรือนั นอยู่ นายเรือล้านั นต้องรายงานเหตุที่เกิดขึ นนั นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดัง 
ต่อไปนี  

๑. ส้าหรับเรือที่ยังไม่ออกจากเขตท่าไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุให้ยื่นรายงานต่อเจ้า
ท่าภายในเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง แต่ถ้าเรือล้านั นก้าลังจะออกจากท่าไปสู่ทะเลก็ให้ส่งรายงานโดยทางไปรษณีย์ลง  
ทะเบียนในโอกาสแรกที่จะส่งได้ หรือแวะแจ้งความต่อกรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ใกล้เคียง หรือฝากรายงานนั น
ไว้ แก่เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ต้าบลใกล้เคียงเพื่อส่งให้เจ้าท่าต่อไป 

รายงานนั นต้องแจ้งให้ชัดเจนถึงข้อเหล่านี  
(๑) ต้าบลที่เกิดเหตุพร้อมทั งแผนท่ีสังเขปถ้าสามารถจะท้าได้ 
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(๒) วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ 
(๓) ชื่อเจ้าของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ 
(๔) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดล้อม 
(๕) ความเสียหายที่ได้รับ 
(๖) ถ้าเป็นเรือที่มีสมุดปูม ก็ให้คัดข้อความประจ้าวันที่จดไว้ในสมุดปูม ทั งปากเรือและท้องเรือ

แนบมาด้วย 
๒. ส้าหรับเรืออื่น ๆ นอกจากในอนุมาตรา ๑ ให้รายงานเหตุที่เกิดขึ นนั นต่อเจ้าท่า หรือแจ้ง 

ความต่อกรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ใกล้เคียงภายในเวลาส่ีสิบแปดชั่วโมง 
๓. กรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ เมื่อได้รับแจ้งความแล้วให้ ไต่สวนและจัดการไปตามหน้าที่ 

และให้รีบส่งส้าเนาการไต่สวนนั นไปให้เจ้าท่าท้องถิ่น หรือกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*ทราบ 
  
มาตรา ๑๐๓ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ 

หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สองร้อยบาทถึงสองพันบาท 
  
มาตรา ๑๐๔ เรือกลไฟเล็กและเรือยนต์ทุกล้า เมื่อเวลาเดินต้องมีโคมไฟสีเขียวไว้ข้างแคมขวาดวง

หน่ึง โคมไฟสีแดงข้างแคมซ้ายดวงหน่ึง และโคมไฟสีขาวอย่างแจ่มแขวนไว้ในท่ีเด่นสูงจากดาดฟ้า ให้ถูกต้องตามที่จะ
ก้าหนดไว้ในกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ 

  
มาตรา ๑๐๕ เรือทุกล้าและแพไม้ทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลัก หรือก้าลังเดินหรือล่องอยู่

นั น ต้องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ ในที่เด่นให้เป็นที่แลเห็นได้จากทุกทิศ แต่ถ้าจอดผูกเทียบอยู่กับฝ่ังแม่น ้าไม่
จ้าเป็นต้องมีโคมไฟไว้เช่นนี ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๖ เรือล้าเลียงและเรือโป๊ะจ้ายทุกล้า ถ้าเป็นเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรอย่างเรือไฟ ต้องมี

โคมไฟเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้ส้าหรับเรือกลไฟ ถ้าเป็นเรือเดินด้วยใบฉะนั นต้องใช้โคมไฟตามอย่างที่บัญญัติไว้
ส้าหรับเรือใบ ที่ก้าลังเดิน 

  
มาตรา ๑๐๗ เรือทุกล้าที่อยู่ในพ่วงที่ก้าลังเดินหรือทอดสมออยู่ก็ดี ต้องจุดโคมไฟสีขาวไว้ ในที่เด่น

แลเห็นง่าย ในระหว่างเวลาตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ น เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดว่าหมู่เรือที่พ่วงนั นยาว
และกว้างเท่าใด 

  
มาตรา ๑๐๘ ที่ต้าบลส้าเภาจมปากน ้าเจ้าพระยานั น เมื่อมีเรือก้าปั่นสองล้าแล่นมาจะสวนกัน ถ้า

เห็นว่าจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงข้างเรือทุ่นไฟหมายต้าบลส้าเภาจม ก็ให้เรือล้าที่ทวนน ้านั นหยุดหรือรอแล่นช้า ๆ 
จนกว่าเรืออีกล้าหนึ่งจะได้แล่นพ้นเรือทุ่นไฟนั นโดยเรียบร้อยแล้ว 
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มาตรา ๑๐๙ เรือโป๊ะจ้ายและเรือใบทุกอย่าง เมื่อแล่นก้าวขึ นล่องตามล้าแม่น ้าหรือตามช่องแคบ 
ถ้ามีเรือกลไฟล้าใดเดินอยู่ในฟากน ้าหรือร่องที่ไม่ผิดหรือเดินแอบฝ่ังอย่าง ใกลพ้อสมควรแก่ที่จะไม่ให้เป็นอันตรายแก่
เรือล้านั น ห้ามมิให้เรือที่แล่นก้าวนั นแล่นผ่านตัดหน้าเรือหรือแล่นก้าวใกล้ถัดหน้า เรือกลไฟนั นเป็นอันขาด 

ในแม่น ้าหรือในช่องน ้าที่แคบห้ามมิให้เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนต์พยายามแล่นผ่านหน้าเรือก้าปั่น
ไฟโดยอย่างที่อาจให้เกิดโดนกันขึ นได้ 

  
มาตรา ๑๑๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ 

มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่ง
พันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  
(ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู ่

                    
  
มาตรา ๑๑๑ ในตอนล้าน ้าเจ้าพระยาซึ่งเรือเดินทะเลเดินได้นั น เมื่อมีเรือล้าใดก้าลังถอยออกจาก

อู่หรือถอยลงจากท่าลาดในเวลากลางวันต้องมี ทุ่นรูปกลมสีด้าลูกหนึ่งชักขึ นไว้ที่เสา หรือที่เด่นแห่งหนึ่งที่ปากอู่หรือ
ท่าลาดนั น ให้เรือต่าง ๆ ทีเ่ดินขึ นล่องในแม่น ้าแลเห็นได้ชัด เมื่อก่อนหน้าจะถอยออกจากอู่หรือท่าลาดให้ชักลูกทุ่นขึ น
ไว้เพียงครึ่งเสา เมื่อก้าลังถอยออก ให้ชักขึ นถึงปลายเสา ถ้าเป็นเวลาค่้าคืนให้ใช้โคมไฟสีแดงแทนและท้าอย่างวิธี
เดียวกันกับลูกทุ่นสีด้า 

  
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
  

(ฆ) ว่าดว้ยทุ่นและเครื่องสา้หรับผูกจอดเรือ 
                    

  
มาตรา ๑๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือในน่านน ้าแม่  น ้าหรือท้าเล

ทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และโดยต้อง ถือและกระท้า
ตามข้อบังคับก้ากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่า  หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั นจะก้าหนด แต่
บัญญัติที่ว่านี ไม่ใช้ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือ ของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไว้ชั่วคราวในล้า
น ้าส้าหรับการตรวจเซอร์เวย์ท้าแผนท่ี 

  
มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือ

ทุ่นหรือส้าหรับบรรจุส่ิงของต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจ้าในน่านน ้า ล้าแม่น ้า หรือท้าเลทอดสมอจอดเรือต้าบล
ใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระท้าตามข้อบังคับก้ากับ
อนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม ซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั นจะก้าหนด 
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มาตรา ๑๑๕ ทุ่นหรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะได้อนุญาตตามความในมาตรา ๑๑๓ นั น ให้

ใช้ส้าหรับเรือของผู้ท่ีได้รับอนุญาตฝ่ายเดียว ถ้าเรืออ่ืนจะอาศัยใช้ผูกจอด ต้องได้รับอนุญาตของผู้นั นก่อนจึงท้าได้ 
  
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕ ต้อง

ระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
และเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะสั่งให้รื อถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่น หรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือนั นด้วยก็ได้ 

  
(ค) ว่าด้วยการล่วงล ้าล้าแม่น ้า 

                  
  
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าเข้าไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า 

ของแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านน ้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

หลัก เกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดัง 
กล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล ้าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้ง พร้อมทั งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณา
อนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย 

เมื่อ ผู้ขออนุญาตยื่นค้าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๑๗ ทวิ ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสีย

ค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าสิบบาท 
และถ้าเป็นอาคารหรือส่ิงอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของอตัรา
ดังกล่าว ในกรณีท่ีอาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ นโดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
ให้เสียค่าตอบแทนเป็นสามเท่าของอัตราดัง กล่าว 

การก้าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ค้านึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่และประโยชน์ที่ผู้ปลูก
สร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ 

ค่า ตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั งขึ น แล้วแต่กรณี ที่อาคารหรือส่ิง
อื่นใดนั นอยู่ในเขต 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดก็ได้ 
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มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้วปลูกสร้าง
อาคารหรือส่ิงอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับโดยค้านวณตามพื นที่ของอาคารหรือส่ิงอื่นใด 
ในอัตราไม่น้อย กว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหน่ึงหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้าง

อาคารหรือส่ิงอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีค้าส่ังเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือส่ิง อื่นใดดังกล่าวรื อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือส่ิงอื่นใดนั นให้เสร็จสิ นโดยถูก ต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดค้าส่ังไว้ ณ อาคารหรือส่ิงอื่น
ใดนั นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั นใช้หรือ ยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั นทั งหมดหรือแต่
บางส่วนจนกว่าจะได้ รื อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้ 

ถ้า ไม่มีการปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดค้าส่ังไว้ ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั นครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีค้า ส่ัง
ให้มีการรื อถอนอาคารหรือส่ิงอื่นใดนั น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่
ปรากฏตัวเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใด ให้ศาลมีค้าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื อถอน ใน
กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื อถอนตามก้าหนดเวลาในค้าส่ังศาล  หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ให้ศาลมีค้าส่ังให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื อถอน 

ใน กรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื อถอนตามค้าส่ังศาลตามวรรคสามให้เจ้า  ท่าใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จาก
เจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน การนั น 

ใน กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม วรรคส่ีภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครองครองให้เจ้าท่าโดยความ
เห็นชอบ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้าวัสดุที่ถูกรื อถอนรวมทั งส่ิงของที่ขนออก  จากอาคารหรือส่ิงอื่นใด
ส่วนท่ีมีการรื อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้น้าไป
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื อถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถ้ามีเงินเหลือจากการ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีท่ีเจ้าท่าจะด้าเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่ง 
อาจอนุญาต ได้และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมช้าระค่าปรับตามที่เจ้าท่าก้าหนดตามอัตราใน  

มาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาต  แล้วให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ 

  
มาตรา ๑๑๘ ตรี ในกรณีที่ไม่ช้าระค่าตอบแทนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  

๑๑๗ ทวิ ให้เสียเบี ยปรับอีกหน่ึงเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช้าระ 
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(ฆ) ว่าดว้ยการทิ งอับเฉาลงในล้าแม่น ้า, เขตทา่ หรือในท้าเลทอดสมอจอดเรือ 
                    

  
มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ ง หรือท้าด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน  โคลน อับเฉา 

ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน ้ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า หรือทะเลสาบ อันเป็นทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายใน น่านน ้าไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื นเขิน 
ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั นด้วย 

  
มาตรา ๑๑๙ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ ง หรือท้าด้วยประการใด ๆ ให้น ้ามันและเคมีภัณฑ์หรือส่ิงใด ๆ 

ลงในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน ้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตหรือ 

ต่อ ส่ิงแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า  หรือทะเลสาบ
ดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และต้องชดใช้
เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขส่ิงเป็นพิษหรือชดใช้ค่า เสียหายเหล่านั นด้วย 

  
มาตรา ๑๒๐ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน ้า  ทางเรือเดิน แม่น ้า ล้าคลอง 

ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน ้าไทย 
ห้าม มิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท้าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปล่ียนแปลงร่องน ้าทางเรือเดิน 

แม่น ้า ล้าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน ้าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับตั งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่า ส่ังให้หยุดกระท้าการดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๒๐/๑ ให้กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวีมีอ้านาจปักหลักเขตควบคุมทางน ้าตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ ใดยักย้าย ท้าให้เสียหาย หรือท้าลายหลักเขตควบคุมทางน ้า  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  

(ง) ว่าด้วยเรือท่ีเป็นอันตรายลง ฯลฯ 
                    

  
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีเรือไทย เรือต่างประเทศหรือส่ิงอื่นใดจมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตราย

แก่การ เดินเรือในน่านน ้าไทย ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นจัดท้าเครื่องหมายแสดง อันตรายโดย
พลัน ด้วยเครื่องหมายตามที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เห็นสมควร ส้าหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั งเวลา
กลางวันและเวลากลางคืน จนกว่าเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นจะได้กู้ รื อ ขน ท้าลายหรือกระท้า
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การอย่างหน่ึงอย่างใดแก่เรือหรือส่ิงอื่นใดซึ่งได้จมลงหรือ อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือออกจากที่นั น
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องกระท้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด 

ถ้า มิได้จัดท้าเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู้ รื อ ขน ท้าลายหรือกระท้าการอย่างหน่ึงอย่างใดให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่า ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอ้านาจจัดท้า
เครื่องหมายแสดงอันตราย หรือกู้ รื อ ขน ท้าลายหรือกระท้าการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่เรือหรือส่ิงอื่นใด และทรัพย์สินที่
อยู่ในเรือหรือส่ิงอื่นใดให้พ้นจากสภาพท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ การเดินเรือ โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั น 

ถ้า เรือไทย เรือต่างประเทศหรือส่ิงอื่นใดตามวรรคหนึ่ง มีส่ิงซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นขจัดหรือป้องกันมลพิษให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
เจ้าท่าก้าหนด หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอ้านาจกระท้าการ
อย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อขจัดหรือ ป้องกันมลพิษนั นได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือ ส่ิงอื่น
ใดนั น 

ใน กรณีที่เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นไม่ยอมชดใช้ค่าใช้  จ่ายตามวรรคสอง
หรือวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดตามควรแก่กรณี หรือไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือ
ส่ิงอื่นใดนั นให้ เจ้าท่าด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้าเรือหรือส่ิงอื่นใด และทรัพย์สินที่อยู่
ในเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี อื่น 

ถ้า เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าใช้จ่าย เจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นต้องชดใช้ส่วนที่ยังขาด แต่ถ้าเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั น 
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือ ส่ิงอื่นใดนั น หรือเจ้าของทรัพย์สิน เว้นแต่
ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นหรือเจ้า  ของทรัพย์สิน ให้เงินที่เหลือนั นตกเป็นของ
แผ่นดิน 

  
(จ) ว่าด้วยแตรหวดีเปา่ด้วยแรงสติม 

                    
  
มาตรา ๑๒๒ ห้ามมิให้เรือก้าปั่นไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยู่ก็ดี หรือก้าลังเดินอยู่ก็ดี เป่า

แตรหวีดนอกจากเฉพาะส้าหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อป้องกันมิให้โดนกันกับเรืออื่นและเสียงแตรที่เป่า
ขึ นนั นห้ามมิ ให้เป่านานเกินกว่าสมควร ข้อบังคับที่ว่านี ให้ใช้ได้ส้าหรับแตรเรือยนต์เหมือนกัน 

  
มาตรา ๑๒๓ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้เรือล้าใดใช้แตรที่มีเสียงห้าว หรือเสียงครางครวญ 

เว้นไว้แต่เรือมาจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอื่นนอกจากอย่างนั น 
  

ว่าดว้ยการยงิปืน 
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มาตรา ๑๒๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจากเจ้าพนักงาน 

ผู้มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืนจากเรือก้าปั่นหรือเรือ เล็กล้าใดเป็นอันขาด เว้นไว้แต่ส้าหรับเป็นเครื่องสัญญาณว่ามี
เหตุร้ายเกิดขึ นแก่เรือ 

  
ว่าดว้ยการตกีลองตีฆ้องและจดุดอกไม้เพลิง 

                    
  
มาตรา ๑๒๕ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มี

หน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตั งแต่ ๔ ทุ่มถึงเวลาย่้ารุ่งเป็นอันขาด 
  
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๕ ต้องระวาง

โทษปรับตั งแต่หน่ึงร้อยบาทถึงหน่ึงพันบาท 
  
(ฉ) ว่าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไวใ้นเรือและทรัพย์ส่ิงของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น ้า 

                    
  
มาตรา ๑๒๗ เมื่อมีทรัพย์ส่ิงของอย่างใดของคนโดยสารหรือของคนอื่นลืมไว้ในเรือ ก้าปั่นหรือเรือ

เล็กล้าใด และนายเรือล้านั นไม่สามารถที่จะคืนให้แก่เจ้าของได้  ท่านว่าให้เอาไปส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่ตั งอยู่
ใกล ้และท้าค้าชี แจงเหตุที่เกี่ยวข้องยื่นไว้ด้วย 

  
มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดพบและเก็บทรัพย์ส่ิงของในแม่น ้า อันเป็นของ ๆ คนอื่นที่หายไป เช่น ไม้ซุงหรือ

ไม้กระดานท่ีเป็นของพลัดจากแพหรือเรือหรือส่ิงของอย่างอื่น ท่านว่าต้องน้าส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนท่ีตั งอยู่ใกล ้
  
มาตรา ๑๒๙ เมื่อมีทรัพย์ส่ิงของมาส่งไว้ดังนั น กองตระเวนต้องคืนให้แก่เจ้าของ  ถ้าหากรู้จักตัว 

ถ้าหาเจ้าของไม่ได้ ก็ให้ประกาศโฆษณาไว้เมื่อพ้นก้าหนดเวลา ๓ เดือนไปแล้ว ท่านว่าให้ขายทรัพย์ส่ิงของนั นโดยวิธี
ขายทอดตลาด ขายได้เงินเท่าใด ให้ชักไว้ร้อยละสิบส้าหรับผู้ที่พบและเก็บทรัพย์ส่ิงของนั น ๆ เหลือจากนั นให้ส่งไว้เป็น
ของรัฐบาล แต่ในการท่ีจะคืนให้เจ้าของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ท่านให้กองตระเวนสืบให้ทราบเสียก่อนว่าทรัพย์
ส่ิงของนั น ๆ จะต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่ 

  
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ ต้องระวางโทษ

ปรับตั งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหน่ึงพันบาท 
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(ช) ว่าด้วยค้าเตือนส้าหรับนายเรอืก้าปั่น 
                    

  
มาตรา ๑๓๑ เมื่อเวลาอนุญาตให้ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี แจงแก่ลูกเรือให้ทราบว่าเวลาขึ นบก

อย่าให้มีมีดที่มีฝักหรือ อาวุธที่อาจท้าอันตรายได้อย่างอื่น ๆ เช่น ลูกดิ่ง ฯลฯ ติดตัวไปด้วยเป็นอันขาด 
ตาม ความในมาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ แห่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท่านว่าถ้าผู้ใดมีอาวุธ

อย่างใดเช่นว่ามานั น เข้าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอ้านาจที่จะจับกุมผู้นั นได้ และถ้าพิจารณา 
เป็นสัตย์ต่อหน้าศาลให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า สิบสองบาท และให้ริบอาวุธนั นเสียด้วย 

  
มาตรา ๑๓๒ นายเรือก้าปั่นทุกคนต้องกระท้าตามบังคับและค้าส่ังที่สมควรทุกอย่างของเจ้าท่า  

ในการท่ีจะให้เคล่ือนหรือย้ายเรือท่ีตนควบคุมอยู่นั นไปยังที่ใด ๆ 
  
มาตรา ๑๓๓ ห้ามมิให้พาเอาศพเข้ามาในน่านน ้าไทยจากเมืองท่าต่างประเทศ 
นอก จากศพที่มีหีบหรือเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิดแน่นหนารั่วไม่ได้ และมีหนังสือใบพยานก้ากับ 

ศพมาด้วยฉบับหนึ่งชี แจงว่าตายด้วยเหตุอะไรเป็น หนังสือใบพยานท่ีแพทย์ซึ่งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายได้ท้าให้และ
กงสุลไทยในเมือง ท่าที่มาจากนั น ได้ลงชื่อเป็นพยานหรือถ้าไม่มีกงสุลไทย เจ้าพนักงานฝ่ายตุลาการได้ลงชื่อเป็น
พยาน เมื่อศพมาถึงน่านน ้าไทย นายเรือต้องรีบแจ้งความให้ผู้น้าร่อง เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานแพทย์ศุขาทราบโดย
พลัน 

  
ภาคที่ ๒ 

ข้อบังคับส้าหรับออกใบอนุญาตการใช้และ 
การควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ 

                    
  

หมวดที่ ๑ 
ว่าดว้ยข้อบงัคับทัว่ไป 

                    
  
มาตรา ๑๓๔ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๓๕ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๓๖ (ยกเลิก) 
  



27 

 

มาตรา ๑๓๗ เรื่องราวขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตนั น ให้ยื่นต่อเจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงาน ซึ่งได้แต่งตั งขึ นเพื่อการจดทะเบียนและต้องเขียนด้วยกระดาษแบบพิมพ์ของ  ราชการ เวลาที่ยื่นเรื่องราว 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องน้าเงินไม่ต่้ากว่ากึ่งจ้านวนเงินค่า ธรรมเนียมส้าหรับออกใบอนุญาตนั นมาวางไว้ด้วย 

ถ้า เป็นเรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ประสงค์จะเดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า  หรือจูงเรือ  
ผู้ยื่นเรื่องราวต้องแจ้งมาให้ชัดเจน ถ้าจะเดินรับจ้างเป็นการประจ้าทางจะต้องระบุด้วยว่า ตนจะน้าเรือนั นไปเดินจาก
ต้าบลใดถึงต้าบลใด 

เพื่อ ประโยชน์แห่งมาตรานี  เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล้าใดเดินรับจ้างเป็นการประจ้าระหว่างต้าบล 
ใด ๆ มีก้าหนดตั งแต่ ๓ เดือนขึ นไป ให้ถือว่าเป็นเรือเดินประจ้าทาง 

เรือ กลไฟหรือเรือยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า  หรือจูงเรือตาม
ความประสงค์ในวรรคก่อนนี แล้ว ต่อมาถ้าจะขอแก้ทะเบียนเปล่ียนความประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิมนั นก็ ได้ 

  
มาตรา ๑๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว่าเรือก้าปั่น และเรือ

เล็กล้าใดมีความพิทักษ์รักษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงส้าหรับ การที่ใช้กันอยู่หรือที่คิดจะใช้นั นก็ดี หรือ
ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือคนประจ้าเรือล้าใดได้ประพฤติไม่เรียบร้อยอย่าง  หนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าถ้าเป็นเรือที่ยังไม่มี
ใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้นั น มีอ้านาจที่จะไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ ถ้าเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้วเจ้าพนักงานมี
อ้านาจที่จะเรียกคืนและริบใบ อนุญาตนั นได้ 

  
มาตรา ๑๓๙ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือก้าปั่นล้าใดที่ใช้ในทะเลหรือเรือที่ใช้ในแม่  น ้าไม่อยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าส่ังเป็นหนังสือถึงนายเรือห้ามใช้เรือนั น
และส่ังให ้เปล่ียนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสม ส้าหรับการใช้ 

ถ้า นายเรือน้าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าที่ส่ัง ตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอ้านาจกักเรือนั นไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค้าส่ัง 

  
มาตรา ๑๔๐ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๔๑ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดแบบ

ใบอนุญาตใช้ เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาตใช้
เรือ 

กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา ๑๔๓ การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ  ส้าหรับ
เรือที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ ในภาคที่ ๒ ให้เรียกค่าธรรมเนียมตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ไม่เกินฉบับละสองพันบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจก้าหนดเรือที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในวรรค
หน่ึงไว้ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๔๔ ใบอนุญาตนั นให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายมีก้าหนดไม่เกินกว่าสิบสองเดือน 
  
มาตรา ๑๔๕ ใบอนุญาตนั นจะสับเปล่ียนกันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ 

เรือนั นได้เปล่ียนเจ้าของกันไปแล้วก็ให้จัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได้ แต่ต้องแจ้งความให้เจ้าท่าทราบด้วย เพื่อเจ้าท่าจะ
ได้แก้ใบอนุญาตเปล่ียนชื่อในบัญชีทะเบียนไว้เป็นส้าคัญ โดยเรียกค่าธรรมเนียมถ้าเป็นเรือเล็ก เรือบรรทุกสินค้าหรือ
เรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินสองบาท ถ้าเป็นเรือนอกจากที่ว่ามานี เป็นเงินยี่สิบบาท 

  
มาตรา ๑๔๖ เมื่อยังไม่ได้จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไว้ในมาตรา ๑๔๕ 

ท่านว่าผู้ที่จะโอนนั น ต้องคงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก่อนตามบัญญัติในมาตรา ๒๙๘ และ ๒๙๙ และให้ถือว่าการโอนนั น 
ยังใช้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ส้าหรับคนผู้อื่นท่ียังไม่รู้ในเรื่องการโอน นั น 

  
มาตรา ๑๔๗ ถ้าในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั นลบเลือนจนอ่านไม่ชัดก็

ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท่านห้ามมิให้ใช้เรือล้านั น จนกว่าเจ้าท่าจะได้ออกส้าเนาใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ ถ้าเป็นการที่
สูญหายจะขอใหม่ ให้ยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร 

  
มาตรา ๑๔๘ ใบอนุญาตฉบับใหม่ที่ออกให้แทนเช่นว่ามานั น ให้มีอักษรว่า “ส้าเนาใบอนุญาต” 

เขียนลงไว้เป็นส้าคัญ และให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายเพียงก้าหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ 
  
มาตรา ๑๔๙ การออกส้าเนาใบอนุญาต ให้เรียกค่าธรรมเนียมกึ่งอัตราค่าธรรมเนียมออก

ใบอนุญาต แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยบาท 
  
มาตรา ๑๕๐ ผู้ที่ควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กล้าใด ที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องรักษาใบอนุญาตไว้

ในเรือนั นเสมอ 
  
มาตรา ๑๕๑ ผู้ที่ควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กล้าใดที่เป็นเรือต้องจดทะเบียนนั น เมื่อเจ้าพนักงาน

ออกใบอนุญาต หรือเจ้าพนักงานกองตระเวนหรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* หรือผู้ที่เช่าเรือ
ล้านั นมีความประสงค์จะขอตรวจดูใบอนุญาตส้าหรับเรือล้านั น แล้ว ผู้ควบคุมต้องน้ามาแสดงให้เห็นปรากฏ 
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มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใดที่มีใบอนุญาตหรือยังไม่ มีใบอนุญาตก็
ดี ถ้าและผู้นั นรู้อยู่แล้วน้าเอาใบอนุญาตส้าหรับเรือล้าอื่นออกแสดงและใช้เป็นใบ  อนุญาตส้าหรับเรือล้าที่ตนเป็นผู้
ควบคุม หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพื่อใช้ในการกระท้าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  
มาตรา ๑๕๓ ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดเอาชื่อของเรือล้าอื่นท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วมา ใช้ ถ้าและเรือ

ก้าปั่นล้าใดที่ขอรับใบอนุญาตมีชื่อพ้องกันกับเรือล้าอื่น เจ้าท่าต้องขอให้ผู้ที่ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตนั นเปล่ียนชื่อ
เรือเป็น อย่างอื่น และให้ยับยั งการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าจะได้เปล่ียนชื่อเรือนั น 

  
มาตรา ๑๕๔ เจ้าของเรือก้าปั่นล้าใดจะเปล่ียนชื่อเรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องน้าชื่อใหม่ไปจด

ทะเบียนทันท ีและเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครั งละห้าสิบบาท 
  
มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล้าใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจ้านวนที่แจ้งใน

ใบอนุญาตส้าหรับเรือล้านั น 
  
มาตรา ๑๕๖ เรือก้าปั่นล้าใดจะใช้ธงพิเศษส้าหรับเป็นเครื่องหมายของเจ้าของ หรือใช้เครื่องหมาย

อย่างใดที่ปล่องเรือก็ดี ต้องได้จดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั นไว้ ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* 
และอธิบายลงไว้ในใบอนุญาตส้าหรับเรือเสียก่อนจึงให้ใช้ได้ 

  
มาตรา ๑๕๗ ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นส่วนของชื่อและเลขล้าดับที่พระราชบัญญัตินี  บังคับให้

เขียนด้วยสี หรือให้ติดหรือสลักลงไว้ที่เรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง  ๆ นั น จะต้องเป็นเลขหรืออักษรขนาดเท่าใด  
ต้องแล้วแต่เจ้าท่าจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๕๘ เจ้าท่า,เจ้าพนักงาน กองตระเวน,เจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน ้าและ 

พาณิชยนาวี*คนใดก็ดี ย่อมมีอ้านาจโดยพระราชบัญญัตินี  ที่จะขึ นไปและตรวจบนเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใด ๆ ได้
ทุกล้า เพื่อให้ทราบว่าเรือนั นได้รับอนุญาตส้าหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อข้อบังคับใน
พระราชบัญญัตินี  หรือในกฎข้อบังคับอย่างใด ๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างหน่ึงอย่างใดหรือไม่ 

  
มาตรา ๑๕๙ ส่ิงของอย่างใด ๆ ที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้แม้จะเป็นจ้านวนอย่างน้อยสัก

เพียงใดก็ดี ท่านห้ามมิให้บรรทุกไปในเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใดพร้อมกันกับคนโดยสาร เว้นไว้แต่เรือล้านั น ๆ ได้จัดที่
ไว้เป็นพิเศษในตอนใต้ดาดฟ้าส้าหรับบรรทุกน ้ามันปิโตรเลียมและน ้ามัน  เบ็นซิน และถ้าเจ้าท่าเห็นเป็นการสมควร
แล้ว จึงให้บรรทุกของสองอย่างนั นไปด้วยได้ แต่ข้อบังคับในมาตรานี ท่านว่าไม่ต้องถือเป็นการห้าม คนโดยสารคนใดที่
จะพาอาวุธปืนของตนกับเครื่องกระสุนปืนมีจ้านวนอันสมควรส้าหรับ ใช้เองไปด้วยในเรือได้ 
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มาตรา ๑๖๐ เมื่อปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ้าเรือไม่
ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ตามใบส้าคัญ ที่ออกตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให้
เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าส่ังเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะ เวลาที่ก้าหนด 

ถ้า นายเรือน้าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าที่ส่ัง ตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตใช้เรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามค้า ส่ัง 

เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามค้าส่ังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าท่าออกค้าส่ังเพิกถอนค้าส่ังพักใช้
ใบอนุญาตใช้เรือโดยพลัน 

เมื่อ เจ้าท่าตรวจพบว่าเรือต่างประเทศที่เข้ามาในเขตท่าเรือของประเทศไทยมีอุปกรณ์  และ
เครื่องใช้ประจ้าเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส้าคัญ  ตามที่ก้าหนดในกฎข้อบังคับส้าหรับการ
ตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าส่ังเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องแล้ว จึงจะอนุญาตให้ออกเรือได้ 

  
มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ 

มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ 
มาตรา ๑๗๑ หรือมาตรา ๑๗๓ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หน่ึงร้อยบาทถึงหน่ึงพันบาท 

  
มาตรา ๑๖๑ ทวิ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนต์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ ต้องระวาง

โทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 
  

หมวดที่ ๒ 
การตรวจเซอร์เวย์เรือ 

                    
  
มาตรา ๑๖๒ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช้เรือหรือเปล่ียนใบอนุญาตใช้เรือ 

แทนฉบับเดิมให้แก่เรือล้าใด ให้กระท้าได้ต่อเมื่อมีใบส้าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือซึ่ง เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือได้ออกให้ไว้ แสดงว่าเรือล้านั นได้รับการตรวจตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ และปรากฏว่า เป็นเรือที่
อยู่ในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมส้าหรับการใช้นั นในช่วงระหว่างเวลา สิบสองเดือน หรือน้อยกว่านั น 

  
มาตรา ๑๖๒ ทวิ เรือที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องมีใบส้าคัญรับรองเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรา ๑๖๓ (๓) เว้นแต่ 
(๑) เรือของทางราชการทหารไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือเรือล้าเลียงทหาร

ไม่ว่าจะเป็นเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ 
(๒).เรือสินค้าขนาดต่้ากว่าห้าร้อยตันกรอสส์ 
(๓) เรือท่ีมิใช่เรือกล 
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(๔) เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ 
(๕) เรือส้าราญและกีฬา 
(๖) เรือประมง 
  
มาตรา ๑๖๒ ตร ีเรือทุกล้าต้องมีใบส้าคัญรับรองแนวน ้าบรรทุกตามมาตรา ๑๖๓ (๔) เว้นแต่ 
(๑) เรือของทางราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ 
(๒) เรือท่ีวางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีความยาวฉากน้อยกว่า

ยี่สิบส่ีเมตร 
(๓) เรือที่วางกระดูกงูก่อนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีขนาดต่้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบตัน

กรอสส์ 
(๔) เรือส้าราญและกีฬา 
(๕) เรือประมง 
  
มาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎข้อบังคับ 

ส้าหรับการตรวจเรือ เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบส้าคัญดังต่อไปนี  
(๑) ใบส้าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ 
(๒) ใบส้าคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบส้าคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
(๔) ใบส้าคัญรับรองแนวน ้าบรรทุก 
(๕) ใบส้าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อการอื่น ๆ 
กฎข้อบังคับนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๑๖๔ ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบส้าคัญตามมาตรา ๑๖๓ ต้องเตรียมเรือไว้ให้เจ้าพนักงานตรวจ

เรือตรวจตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ 
  
มาตรา ๑๖๔ ทวิ ผู้ยื่นเรื่องราวตามมาตรา ๑๖๔ ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจเรือนอก

สถานท่ีราชการไม่ว่าในหรือนอก เวลาราชการ นอกจากต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๕ แล้ว ให้
เสียค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมส้าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่  ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ 
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าเดินทางและค่า  
ธรรมเนียมส้าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลา ราชการ 

กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา ๑๖๕ ค่าธรรมเนียมการตรวจนั น ต้องเสียตามพิกัดที่ก้าหนดไว้ในกฎข้อบังคับส้าหรับการ
ตรวจเรือ 

  
หมวดที่ ๓ 

ว่าดว้ยเรือกลไฟทุกอยา่ง 
                    

  
มาตรา ๑๖๖ เรือกลไฟทุกล้าต้องมีชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติดไว้ ในที่เด่นแล

เห็นได้ง่ายที่หัวเรือทั งสองแคม ถ้าเป็นเรือกลไฟเดินทะเลต้องเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อเมืองที่ได้จด ทะเบียนเรือนั น
ไว้ที่ท้ายเรือด้วย ถ้าเป็นเรือไม่มีชื่อฉะนั น ต้องเขียนหรือติดเลขล้าดับของใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลขไทยและเลข
ฝรั่งไว้ที ่หัวเรือทั งสองแคม และห้ามมิให้เอาส่ิงใดปิดบังชื่อหรือเลขท่ีว่านี เป็นอันขาด 

  
มาตรา ๑๖๗ บรรดาเรือกลไฟส้าหรับให้เช่าต้องเอาใบอนุญาตส้าหรับเรือและส้าเนาข้อบังคับ 

 ที่บัญญัติไว้ ในหมวดนี และในหมวดที่ ๑ ใส่กรอบแขวนไว้ ในท่ีเด่นในเรือที่คนทั งหลายอ่านได้ง่าย 
  
มาตรา ๑๖๘ บรรดาเรือกลไฟส้าหรับให้เช่า ซึ่งมิใช่เรือกลไฟเดินทะเล ต้องเขียนเลขล้าดับของ

ใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือ ขนาบข้างชื่อเรือ และต้องเขียนชื่อและเลขเช่นนั นไว้ที่ท้ายเรือ
ด้วย จ้านวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให้บรรทุกได้นั น ต้องเขียนหรือติดไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายจากภายนอกทั งสองข้าง
ล้าเรือ และห้ามมิให้เอาส่ิงไรปิดบังชื่อหรือเลขเช่นว่ามานี เป็นอันขาด 

  
มาตรา ๑๖๙ เนื อท่ีในเรือส้าหรับให้คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต้องมีขนาดเท่าไรนั นจะได้ก้าหนดไว้

โดยชัดในกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ และเรือล้าใดจะยอมให้บรรทุกคนโดยสารได้กี่คนนั น จะได้ก้าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตส้าหรับเรือ 

  
มาตรา ๑๗๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้าหรือ

บรรทุกคนโดยสารและสินค้าล้าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคน โดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ ให้เจ้าท่ามี
อ้านาจสั่งห้ามใช้เรือล้านั นจนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะได้ แก้ไขให้เรียบร้อย 

ผู้ใดใช้เรือท่ีเจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 
  
มาตรา ๑๗๑ ในเรือล้าใดถ้าใช้เนื อที่ที่ก้าหนดส้าหรับคนโดยสารเป็นที่วางส่ิงของกิน เนื อที่มาก

น้อยเท่าคนโดยสารกี่คน ต้องลดจ้านวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให้บรรทุกได้นั นลงไปให้สมกัน 
  
มาตรา ๑๗๒ ในใบอนุญาตต้องกล่าวว่า แรงสติมที่หม้อน ้าของเรือนั นควรมีหรืออนุญาตให้มีได้

เพียงใดเป็นอย่างมาก ที่สุด ถ้าเจ้าของหรือผู้ใช้จักรหรือนายเรือกลไฟล้าใดใช้แรงสติมเกินกว่าที่อนุญาต ให้ใช้ก็ดี หรือ
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เอาของหนักหรือส่ิงใดถ่วงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ์) คือเครื่องส้าหรับให้พ่นสติมไอน ้าเพื่อป้องกันอันตรายไว้ โดยมิควร 
ก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๗๓ ถ้ามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ นในเรือกลไฟล้าใดแก่ล้าเรือ หรือหม้อน ้า หรือเครื่องจักร 

หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือล้านั นเป็นต้นเหตุก็ดี ท่านว่าต้องแจ้งความไปยัง
เจ้าท่าโดยพลัน 

  
มาตรา ๑๗๔ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษปรับตั ง

แต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 
  
มาตรา ๑๗๖ เรือล้าใดบรรทุกเกินกว่าที่ก้าหนดในใบส้าคัญรับรองแนวน ้าบรรทุก เจ้าท่ามีอ้านาจ

ที่จะกักเรือล้านั นไว้ และส่ังให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือจัดการให้เรือล้านั นบรรทุกให้ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด 

ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
ปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 

  
หมวดที่ ๔ 

ว่าดว้ยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือล้าเลียง, 
เรือเป็ดทะเล, และอื่น ๆ และเรือส้าเภา 

                    
  
มาตรา ๑๗๗ ในใบอนุญาตทุกฉบับส้าหรับเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือล้าเลียง, เรือเป็ดทะเล และอื่น 

ๆ และเรือส้าเภานั น ต้องชี แจงขนาดกว้างยาว, ลึก ของเรือและเรืออาจบรรทุกของหนักได้เพียงใด 
  
มาตรา ๑๗๘ เรือที่ว่ามาแล้วเช่นนั นทุก ๆ ล้าต้องมีเลขล้าดับของใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลข

ไทยและเลขฝรั่งเขียนด้วยสีให้ อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือทั งสองแคมและที่ท้ายเรือ ห้ามมิให้เขียนเลขอื่นที่มิใช่เลขล้าดับ
ของใบอนุญาต และห้ามมิให้เอาส่ิงใดปิดบังเลขที่เขียนไว้นั นเป็นอันขาด 

  
มาตรา ๑๗๙ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย, เรือล้าเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ และเรือส้าเภา มีท้องเรือ

ปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับส้าหรับซ่อนสินค้าหรือซ่อนบุคคล 
  
มาตรา ๑๘๐ (ยกเลิก)  
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หมวดที่ ๕ 
ว่าดว้ยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ 

                    
  
มาตรา ๑๘๑ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๘๒ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๘๓ เมื่อมีผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปล่ียนใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่

หมดอายุ ส้าหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กล้าใด ๆ ถ้าเจ้าท่ามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าได้มีการละเมิดที่เกี่ยว
ด้วยเรือนั น เอง หรือเกี่ยวด้วยใบอนุญาตใด ๆ ส้าหรับเรือนั นไซร้ ท่านว่าเจ้าท่ามีอ้านาจที่จะรอการออกใบอนุญาต
ตามที่ขอนั นและกักเรือล้านั น ๆ ไว้เพื่อไต่สวนต่อไป ถ้าและไต่สวนตกลงในชั นที่สุดว่าไม่ควรออกใบอนุญาตให้ฉะนั น 
ให้ถือว่าเรือล้านั นดุจทรัพย์สมบัติที่เก็บได้ ตามความมุ่งหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี  

  
มาตรา ๑๘๔ ในใบอนุญาตส้าหรับเรือบรรทุกสินค้า ต้องชี แจงขนาดกว้างยาวและลึกของล้าเรือ

และจ้านวนน ้าหนักที่เรือนั น มีก้าลังบรรทุกได้เพียงใด 
  
มาตรา ๑๘๕ ในใบอนุญาตส้าหรับเรือเล็กต่าง ๆ ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องชี แจงจ้านวนคน

โดยสารที่อนุญาตให้เรือนั นบรรทุกได้ ถ้าเป็นเรือที่ใช้ทั งส้าหรับบรรทุกสินค้าและรับจ้างบรรทุกคนโดยสารฉะนั น  ใน
ใบอนุญาตต้องชี แจงขนาดกว้างยาวและลึกของล้าเรือและก้าลังของเรือที่บรรทุก ของหนักได้เพียงใด และจ้านวนคน
โดยสารท่ีอนุญาตให้บรรทุกได้นั นด้วย 

  
มาตรา ๑๘๖ เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล้า ที่ใช้ส้าหรับให้เช่าหรือรับจ้างและได้รับ

ใบอนุญาตส้าหรับเรือแล้วนั น ต้องมีเลขล้าดับของใบอนุญาตเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยสีอ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือ ทั งสอง
แคม ห้ามไม่ให้มีเลขอย่างอื่นเขียนไว้ในที่นั นเป็นอันขาด และต้องสลักเลขล้าดับนั นลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในล้าเรือ
นั น ๆ ด้วย ถ้าเป็นเรือส้าหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องเขียนจ้านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั น ด้วยสี
ลงไว้ในท่ีแลเห็นได้ง่ายในล้าเรือนั นเป็นอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไว้เช่นนี ห้ามมิให้เอาส่ิงใดปิดบังไว้เป็น
อันขาด 

  
มาตรา ๑๘๗ ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก ๆ ล้าใด ๆ มีท้องเรือปลอมหรือมีที่ลับอย่างใด 

ๆ ส้าหรับซ่อนส่ิงของหรือบุคคล 
  
มาตรา ๑๘๘ (ยกเลิก) 
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ภาคที่ ๓ 
ข้อบังคับพิเศษ 
                    

  
หมวดที่ ๑ 

ข้อบังคับส้าหรับเรือก้าปั่นและเรือต่าง ๆ 
ที่บรรทุกส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอนัตรายขึ นได ้

                    
  
มาตรา ๑๘๙ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจประกาศในราช กิจจา

นุเบกษาก้าหนดชั นของสิ่งของและส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายได้ 
  
มาตรา ๑๙๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์

และ วิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดท้าและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสาร 
ที่จ้าเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้ในการขนส่งตามหมวดนี  

กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๑๙๑ การขนถ่ายสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้ จากเรือล้าหนึ่งไปยังเรืออีกล้าหนึ่ง 

การขนถ่ายจากเรือขึ นบก หรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องแจ้งให้เจ้าท่าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ยี่สิบส่ีชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และห้ามมิให้ขนถ่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

ให้ อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมมี
อ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นเรือชนิดใดหรือการขนถ่ายประเภท  ใดที่จะไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่ง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้ 

  
มาตรา ๑๙๒ ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง

คมนาคมมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรือชนิดหนึ่งชนิดใดที ่บรรทุกสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้ 
ต้องชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือต้องให้สัญญาณใด ๆ ตามที่ก้าหนดได้ 

  
มาตรา ๑๙๓ ในการส่งส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้โดยทางเรือผู้ส่งต้องจัด  ให้มีฉลาก

แสดงสภาพอันตรายของส่ิงของนั นให้ชัดเจนที่หีบห่อ และต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของส่ิงของนั น 
ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งให้นายเรือทราบในขณะหรือก่อนการน้าส่ิงของนั น ขึ นเรือ 

ห้าม มิให้ผู้ใดส่งหรือรับขนโดยทางเรือซึ่งส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้ ที่มิได้มีการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแต่มีข้อความอันเป็นเท็จ 
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มาตรา ๑๙๔ นายเรือต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังตามควรแก่กรณีมิให้มีการน้าส่ิงของที่อาจ  
ท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้ขึ นบนเรือโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๙๐ 

ใน กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบน้าส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอันตราย ขึ นได้ขึ นบนเรือ 
นายเรืออาจปฏิเสธที่จะรับหีบห่อนั นได้ เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะให้เปิดหีบห่อเพื่อตรวจดู 

  
มาตรา ๑๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง

โทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  
มาตรา ๑๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ หรือมาตรา ๑๙๓ วรรคสอง 

ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  

หมวดที่ ๒ 
ข้อบังคับวา่ดว้ยน า้มันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถงัระวาง 

                    
  
มาตรา ๑๙๗ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๙๘ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๙๙ เรือก้าปั่นถังทุกล้าที่เข้ามาถึงในเขตท่าหรือล้าแม่น ้าใด ๆ ในประเทศไทย  และ 

มีน ้ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท่านว่าเรือนั นต้องรีบไปยังที่ท่าขนสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตส้าหรับ
ขนน ้ามัน ปิโตรเลียมอย่างนั นโดยพลัน และห้ามมิให้เรือล้านั นถอยไปจากที่นั นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

  
มาตรา ๒๐๐ ในระหว่างเวลาที่เรือก้าปั่นถังล้าใด ซึ่งมีน ้ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง

อยู่ในเรือยังพักอยู่ในเขตท่า หรือล้าแม่น ้าต้าบลใด ๆ ในประเทศไทย ท่านห้ามมิให้ใช้ไฟหรือโคมนอกจากโคมไฟฟ้า
บนเรือหรือในที่ใกล้ชิดกับเรือล้า นั น ในขณะท่ีถังระวางหรือห้องบรรทุกน ้ามันปิโตรเลียมยังเปิดอยู่หรือก้าลังถ่าย หรือ
รับน ้ามันปิโตรเลียมหรือในขณะท่ีฝาครอบปากระวางยังเปิดอยู่ และห้ามบรรดาคนในเรือนั นทุกคนมิให้สูบยาหรือมีไม้
ขีดไฟอยู่กับตัว แต่ที่บังคับไว้เหล่านี  ต้องถือว่าไม่เป็นการห้ามไฟครัว หรือไฟในห้องเครื่องจักรส้าหรับให้เกิดสติมพอ
ให้เรือถอยเข้าหรือถอยออกที่ท่า ขนสินค้าเช่นว่ามาแล้วหรือออกไปยังทะเล หรือเพื่อให้มีแรงสติมส้าหรับท้าการถ่าย
น ้ามันปิโตรเลียมที่ยังมีอยู่นั นออก จากเรือ 

  
มาตรา ๒๐๑(ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๐๒ (ยกเลิก)  
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มาตรา ๒๐๓ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๐๔ ผู้ใดเท ทิ ง หรือปล่อยให้น ้ามันปิโตรเลียมหรือน ้ามันที่ปนกับน ้ารั่วไหลด้วยประการ

ใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น ้า ล้าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน ้าไทย  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับตั งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  
มาตรา ๒๐๕ ในไม่ว่าเวลาใด ห้ามมิให้เรือก้าปั่นถัง เข้าไปยังท่าหรือเข้าจอดเทียบท่ามากกว่าล้า

หน่ึงและในขณะท่ีเรือก้าปั่นถังล้า ใดก้าลังถ่ายน ้ามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือรับน ้ามันปิโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ ห้าม
มิให้เรือก้าปั่นหรือเรือล้าอื่นหรือเรือส้าเภาล้าหน่ึงล้าใดอยู่เทียบท่า เดียวกัน หรือเทียบกับก้าปั่นถังล้านั นเป็นอันขาด 

  
มาตรา ๒๐๖ เรือก้าปั่นถังล้าใดที่บรรทุกน ้ามันปิโตรเลียมอยู่ในถังระวางเรือ หรือที่พึ่งจะเสร็จการ

ถ่ายน ้ามันปิโตรเลียมที่บรรทุกมาเช่นนั นจากเรือก็ดี ท่านห้ามมิให้เคล่ือนจากที่ ๆ จอดอยู่นั นโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า ถ้าและเจ้าท่าเห็นเป็นที่พอใจว่าเรือก้าปั่นถังล้าใดไม่มีน ้ามันปิโตรเลียม  อยู่ในเรือ และได้ล้างช้าระเปิดให้
อากาศเข้าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล้ว เจ้าท่าอนุญาตให้เรือล้านั นเล่ือนไปจอดยังที่ใดตามที่จะกา้หนดให้
ไว้นั นก็ ได้ 

  
มาตรา ๒๐๗ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๕ หรือมาตรา 

๒๐๖ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  

หมวดที่ ๓ 
ข้อบังคับวา่ดว้ยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสาย 

ท่อหรือส่ิงก่อสร้างที่ทอดใต้น า้ 
                    

  
มาตรา ๒๐๙ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าหรือสายอื่นใด หรือท่อหรือส่ิงก่อสร้างที่ทอดใต้

น ้า ในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านน ้าไทย ให้เจ้าท่าจัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ ณ  ที่ซึ่งสายท่อหรือส่ิงก่อสร้างนั นทอดลงน ้า 
เครื่องหมายนั นให้ท้าเป็นเสาสูงมีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลาง  ป้ายมีข้อความเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษว่า “สาย ท่อหรือส่ิงก่อสร้างใต้น ้า ห้ามทอดสมอและเกาสมอ” และในกรณีท่ีเห็นสมควร เจ้าท่าจะจัดให้
มีการวางทุ่นหรือเครื่องหมายอื่นใดแสดงไว้ด้วยก็ได้ 

ห้าม มิให้เรือล้าใดทอดสมอภายในระยะข้างละหนึ่งร้อยเมตรนับจากที่ซึ่งสายท่อหรือ ส่ิงก่อสร้าง
ใต้น ้าทอดอยู่ หรือเกาสมอข้ามสาย ท่อหรือส่ิงก่อสร้างที่ทอดใต้น ้านั น 
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 มาตรา ๒๑๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใดทอดสมอเรือภายในเขตที่ต้องห้ามตามความใน
หมวดนี  หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว์น ้า หรือเครื่องมือใด ๆ ข้ามเขตเหล่านั น ต้องระวางโทษปรับตั งแต่
สามร้อยบาทถึงสามพันบาท และถ้าการกระท้าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สาย ท่อ หรือส่ิงก่อสร้างใด ๆ 
ที่ทอดใต้น ้าด้วย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
และต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมสายท่อหรือส่ิงก่อสร้างใต้ น ้าที่เสียหายเนื่องจากการที่ได้ทอดสมอ
หรือเกาสมอ หรือลากของข้ามสาย ท่อหรือส่ิงก่อสร้างนั นด้วย 

ใน ระหว่างการด้าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท้าผิดตามวรรคหนึ่ง  เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะกักเรือที่
เกี่ยวข้องไว้ได้ จนกว่าจะมีประกันมาวางส้าหรับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมตามทีเ่จา้ทา่
ก้าหนดตามควรแก่กรณี 

  
มาตรา ๒๑๑ ตามความในหมวดนี  เมื่อเรือล้าใดแล่นข้ามเขตอันต้องห้ามดังที่ว่ามาแล้วแห่งใด  

ถ้ามิได้ชักสมอขึ นพ้นจากน ้าจนแลเห็นได้ ท่านให้ถือว่าเรือล้านั นเท่ากับได้เกาสมอข้ามเขตที่ต้องห้าม 
  

หมวดที่ ๔ 
ว่าดว้ยค่าธรรมเนียมประภาคาร 

                    
  
มาตรา ๒๑๒ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๓ เรือเดินในทะเลที่เข้ามาในน่านน ้าไทย หรือที่เดิน 

จากท่าหน่ึงถึงอีกท่าหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน ้าและโคมไฟ แก่เจ้าพนักงานที่ได้แต่งตั งไว้
เพื่อการนั นตามอัตราและวิธีการท่ีจะได้มี กฎกระทรวงก้าหนดไว้เป็นครั งคราว 

  
มาตรา ๒๑๓ เรือต่อไปนี ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน ้า และ  

โคมไฟ ตามมาตรา ๒๑๒ คือ 
(๑) เรือของรัฐบาลไทย 
(๒) เรือยอชต์ของเอกชน 
(๓) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ 
(๔) เรือที่ใช้เฉพาะขนถ่ายสินค้าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท่าเดียวกัน หรือระหว่างท่ากับ 

ที่ทอดจอดเรือภายนอกแห่งท่านั น 
(๕) เรือค้าชายฝั่งขนาดบรรทุกต่้ากว่า ๘๐๐ หาบ 
(๖) เรือเดินทางซึ่งมีแต่อับเฉา ไม่ได้ค่าระวางบรรทุกและไม่มีคนโดยสาร 
(๗) เรือท่ีเข้ามาเฉพาะจัดหาเชื อเพลิง เครื่องพัสดุหรือเสบียงส้าหรับเรือล้านั นเท่านั น 
(๘) เรือที่เข้ามาเพราะถูกพายุ หรือเพื่อท้าการซ่อมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย  แต่เรือที่ว่านี 

จะต้องไม่ขนถ่ายสินค้าลงหรือขึ นนอกจากสินค้าที่จ้าต้องขนลง เพื่อการซ่อมแซมที่ว่านี  และภายหลังได้ขนสินค้านั น
คืนขึ นเรือ 
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 มาตรา ๒๑๔ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๑๕ เรือล้าใดซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน ้า และโคมไฟ  

มาขอใบปล่อยเรือ ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีหน้าที่ออกใบ  ปล่อยเรือขอตรวจดู
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมนั น ถ้าปรากฏว่าได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว จึงให้ออกใบปล่อยเรือให้ 

  
มาตรา ๒๑๖ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดพยายามจะน้าเรือไปจากน่านน ้าไทย  โดยไม่ได้เสีย

ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ยอมให้วัดขนาดเรือที่ตนเป็นผู้ควบคุมเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บ  
ค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
หมวดที่ ๕ 

ข้อบังคับส้าหรับการป้องกันโรคภยันตราย 
                    

  
มาตรา ๒๑๗ เมื่อได้รับข่าวว่ามีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬโรค ไข้จับ หรือโรคร้ายต่าง ๆ ที่มี

อาการติดกันได้ เกิดขึ นหรือมีอยู่ในเมืองท่าหรือต้าบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขตไทย ให้เสนาบดีกระทรวงนคร
บาลมีอ้านาจชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และแจ้งประกาศไปยังกงสุลต่างประเทศ
ทั่วกันว่า เมืองท่าหรือต้าบลนั น ๆ มีโรคร้ายที่ติดกันได้ แล้วให้บังคับบรรดาเรือท่ีจะมาจากเมืองท่าหรือต้าบลนั น ให้ไป
อยู่ที่สถานีหรือท้าเลทอดสมอเพื่อป้องกันโรคภยันตราย  และให้กักอยู่ที่นั น จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์กระทรวง 
นครบาลหรือเจ้าพนักงานรอง ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าพนักงานแพทย์นั น จะอนุญาตปล่อยให้ไปได้ 

  
มาตรา ๒๑๘ ท้าเลส้าหรับทอดสมอเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายในน่านน ้าไทยนั น คือ :- 
(๑) ที่เกาะพระ                                     หน้าสถานีป้องกันโรคภยันตราย 
(๒) ที่เกาะสีชัง                                      หน้าด่านศุลกากร 
(๓) ที่อ่างศิลา                                       หน้าด่านศุลกากร 
(๔) ที่เมืองสมุทรปราการในแม่น า้เจา้พระยา     หน้าด่านศุลกากร 

  (๕) ที่กรุงเทพฯ ในแม่น ้าเจา้พระยา                  หน้าโรงพักกองตระเวนตา้บลบางคอแหลม 
  
มาตรา ๒๑๙ สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั นตั งอยู่ที่เกาะพระ หรือ ณ ต้าบลใด ๆ อีกสุดแล้วแต่จะ

ก้าหนดต่อภายหลัง 
  
มาตรา ๒๒๐ ถ้าเรือก้าปั่นล้าใดที่เข้ามาถึงน่านน ้าไทยมีคนเป็นไข้กาฬโรค  ไข้อหิวาตกโรค  

ไข้ทรพิษ ไข้จับ หรือโรคร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ติดกันได้มาในเรือก็ดี หรือเป็นมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนวันที่เรือ
มาถึงก็ดี นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือล้านั น ต้องชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ นไว้และต้องทอดสมอจอดเรืออยู่ที่
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สถานี ป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้ไปจึงไปได้ ถ้าเป็นเรือที่จอดอยู่แล้วใน
น่านน ้าไทยนายเรือหรือผู้บังคับการในเรือนั น ต้องชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ นทันที และต้องถอยเรือไปจอดอยู่ยัง
ต้าบลที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร 

  
มาตรา ๒๒๑ เจ้าพนักงานแพทย์ต้องรีบไปไต่สวนเหตุการณ์ที่เรือนั นและถ้าเห็นเป็นการ จ้าเป็น

ส้าหรับความป้องกันโรคภยันตรายแก่บ้านเมืองที่จะต้องกักเรือและบรรดาคน  ในเรือล้านั นไว้ที่ด่านป้องกันโรค
ภยันตราย ก็ให้มีค้าส่ังแก่นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือนั น ให้พาเรือและคนในเรือไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรค
ภยันตราย 

  
มาตรา ๒๒๒ เมื่อมีค้าส่ังดังนั นเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนั น จะต้องเอาเรือนั นไปยัง

ต้าบลที่เจ้าพนักงานจะชี ให้จอด และต้องจอดกักด่านอยู่ที่นั นจนกว่าจะมีอนุญาตปล่อยให้ไปได้ตามข้อบังคับใน 
กฎหมายนี  

  
มาตรา ๒๒๓ บรรดาเรือท่ีต้องกักด่านส้าหรับป้องกันโรคภยันตรายตามค้าส่ังนั น ในเวลากลางวัน

ให้ชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้าย คือ ธงสีเหลือง มี ธงประมวญอาณัติสัญญาสากลอยู่ข้างล่าง และในเวลากลางคืน
ให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า 

  
มาตรา ๒๒๔ บรรดากองเรือรักษาที่เฝ้าอยู่นั น ในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลืองอย่างเดียวนั นไว้ 

ที่ท้ายเรือและในเวลา ตั งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ นให้มีโคมไฟไว้ทั งที่หัวเรือและท้าย เรือ 
  
มาตรา ๒๒๕ ห้ามไม่ให้เรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ โดยมิได้รับหนังสือ

อนุญาตของเจ้าพนักงานแพทย์ 
  
มาตรา ๒๒๖ ห้ามไม่ให้เรือทั งหลาย นอกจากเรือของเจ้าพนักงานแพทย์เข้าเทียบข้างเรือท่ีต้องกัก

ด่านป้องกันโรค ภยันตราย และห้ามไม่ให้คนผู้ใดไปมาติดต่อกับเรือท่ีต้องกักนั น และห้ามไม่ให้คนผู้ใดในเรือที่ต้องกัก
นั นไปมาติดต่อกับบนฝ่ัง เว้นแต่การท่ีอาศัยฝากธุระโดยทางเจ้าพนักงานแพทย์นั น ยอมให้กระท้าได้ 

  
มาตรา ๒๒๗ เมื่อเรือล้าใด ที่มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทย ก้าลังมีโรคร้ายที่ติดกันได้ ในเรือ

หรือได้มีมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนเวลาที่เรือมาถึงนั นก็ดี ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์แก่เจ้าพนักงานแพทย์ 
และเมื่อเจ้าพนักงานแพทย์ได้เอารมยาหรือท้าตามวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแก่การแล้ว ก็ให้ส่ง
ห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์ไปยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์ในเมืองนั นได้ 
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มาตรา ๒๒๘ เมื่อมีวิธีส้าหรับป้องกันความติดต่อของโรคร้ายได้ โดยเสนาบดีกระทรวงนครบาล
ยอมเห็นชอบด้วยตามคราวที่สมควรแก่การแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานแพทย์ มีอ้านาจชอบด้วยกฎหมายอนุญาตให้เรือ 
กลไฟล้าใด ๆ ผ่านทางเขตท่ารับถ่านน ้าและเสบียง และขนสินค้าขึ นบกได้ 

  
มาตรา ๒๒๙ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอ้านาจบังคับ ให้เอาคนในเรือล้าใดที่

ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายทั งหมด หรือแต่บางคนขึ นไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพักที่สถานีป้องกันโรคของเมือง
ท่า นั นให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นั นจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควรให้ กลับไปที่เรือหรือย้ายไปลงเรืออื่นท้า
การติดต่อกับฝ่ังได้ 

  
มาตรา ๒๓๐ เมื่อเวลามีคนที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย ในเวลากลางวันให้ชักธงสี

เหลือง และเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงขึ นไว้เป็นส้าคัญในท่ี ๆ แลเห็นได้ง่าย 
  
มาตรา ๒๓๑ เมื่อมีธงหรือโคมไฟเป็นเครื่องหมายความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายชัก  ขึ นไว้

เช่นนั น ห้ามไม่ให้คนผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานแพทย์ หรือคนที่เจ้าพนักงานแพทย์ให้อนุญาตนั น ไปขึ นบกที่โรงพัก
ด่านป้องกันโรคภยันตรายเป็นอันขาด 

  
มาตรา ๒๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องการกองรักษาส้าหรับการป้องกันรักษาด่านที่ ป้องกัน

โรคภยันตราย ให้การเป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันโรคภยันตรายก็ให้ผู้บังคับการกองตระเวน จัดให้ตามที่ต้องการ 
  
มาตรา ๒๓๓ ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายไปจากที่ นั นโดยอ้างเหตุ

อย่างหน่ึงอย่างใดก่อนท่ีได้รับอนุญาตปล่อยจากเจ้าพนักงาน แพทย์นั นเป็นอันขาด 
  
มาตรา ๒๓๔ ถ้าคนผู้ใดขึ นไปบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายหรือเข้าไป  หรือจอดเรือ

ขึ นที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน แพทย์ คนผู้นั นจะต้องถูกกักด่านป้องกันโรค
ภยันตราย มีก้าหนดเวลาตามที่เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๒๓๕ ถ้าเจ้าพนักงานแพทย์ มีความต้องการให้นายเรือท่ีต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย

จัดหาเรือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อส่งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั น ขึ นไปไว้ยังโรงพักสถานีป้องกันโรคภยันตราย 
นายเรือต้องปฏิบัติตามทุกประการ 

  
มาตรา ๒๓๖ ถ้ามีคนตายในเรือล้าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือตายในเรือที่บังคับ

ให้ไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายก็ดี ต้องจัดการปลงศพผู้ตายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะส่ังให้ท้า
และผู้เป็นนาย เรือล้านั น จะต้องเป็นธุระจัดการนั นให้เป็นไปตามค้าส่ังของเจ้าพนักงานแพทย์ทุกประการ 
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มาตรา ๒๓๗ บรรดาเรือต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั น เมื่อได้ส่งคนโดยสารขึ นไว้ ที่สถานี
ป้องกันโรคภยันตรายแล้วต้องล้างและช้าระเรือด้วยน ้ายากันโรคร้ายให้ เป็นที่พอใจเจ้าพนักงานแพทย์ และเมื่อท้า
ดังนั นแล้วก็อนุญาตปล่อยเรือนั นไปจากความกักด่านได้ 

  
มาตรา ๒๓๘ ผู้แทนเจ้าของเรือจะต้องรับใช้ค่าเลี ยงดูคนที่ต้องส่งขึ นจากเรือนั น  ไปไว้ที่ด่าน

ป้องกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายออกไปแล้วตามใบพยานของ เจ้าพนักงานแพทย์และต้องรับใช้ค่าช้าระล้าง
เรือ และค่าพยาบาลคนโดยสารและของอื่นด้วยยากันโรคร้ายนั นด้วย 

  
มาตรา ๒๓๙ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องรีบแจ้งรายงานต่อเสนาบดีกระทรวง  นคร

บาลในทุกครั งที่มีเหตุสมควร ต้องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พึ่งเข้ามาถึงนั นกักด่านป้องกันโรคภยันตราย และเมื่อ
ต้องกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจโรคร้ายและเวลาที่อนุญาตปล่อยเรือนั นก็ต้องรายงานด้วยเหมือนกัน 

  
มาตรา ๒๔๐ เมื่อมีเรือเข้ามาจากเมืองท่าหรือต้าบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได้  หรือที่ชักธง

บอกว่ามีโรคร้ายอยู่ในเรือก็ดี ถ้าเป็นการจ้าเป็นเพื่อการเดินเรือไม่ให้เป็นอันตราย ผู้น้าร่องจะขึ นบนเรือนั น เพื่อพา
มายังที่ทอดสมอด่านตรวจโรคภยันตรายก่อนได้รับอนุญาตแพทย์ก็ได้ แต่ถ้าภายหลังเจ้าพนักงานแพทย์ตรวจเหน็เปน็
ที่สมควรว่าต้องกักเรือล้านั นที่ ด่านป้องกันโรคภยันตราย ผู้น้าร่องผู้นั นก็จะต้องถูกกักด้วย ตามลักษณะในมาตรา 
๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี  

  
มาตรา ๒๔๑ นายเรือหรือแพทย์ในเรือล้าใด ที่เข้ามาถึงจากต้าบลใดที่มีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ 

หรือโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ก้าลังแพร่หลายอยู่ก็ดี หรือในล้าเรือนั นได้มีคนป่วยเป็นโรคอย่างหน่ึงอย่างใดในระหว่าง ๑๔ 
วันก่อนวันที่เข้ามาถึงนั นก็ดี นายเรือหรือแพทย์ผู้นั นมีหน้าที่จ้าเป็นต้องแจ้งเหตุเหล่านั นโดยถ่องแท้แก่  ผู้น้าร่อง และ
แก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่จะมาจอดเทียบข้างหรือขึ นบนเรือนั นให้ทราบ 

  
มาตรา ๒๔๒ เจ้าพนักงานแพทย์ มีอ้านาจที่จะขึ นบนเรือใด ๆ ที่เข้ามาในน่านน ้าไทย และตรวจ

คนในเรือนั นได้ทุกคน และถ้าเห็นสมควรแก่การจะเรียกดูสมุดและหนังสือส้าคัญส้าหรับเรือด้วยก็ได้ และเจ้าพนักงาน
แพทย์จะต้องพยายามทุกอย่างในทางที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่จะเห็น สมควรแก่การส้าหรับที่จะให้ทราบได้ว่าเรือ
ตลอดทั งคนในเรือนั นมีความสะอาด เรียบร้อยปราศจากไข้เจ็บเพียงไร 

  
มาตรา ๒๔๓ บรรดาคนที่ส่งขึ นไว้ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั น ต้องอยู่ในความกักด่านป้องกัน

โรคภยันตราย ตามก้าหนดเวลาดังต่อไปนี  คือ:- 
ไข้กาฬโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลงหรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่งไม่

ปะปนกับคนอื่น 
ไข้ทรพิษ ไม่เกิน ๑๔ วันตั งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่งไม่

ปะปนกับคนอื่น 



43 

 

ไข้อหิวาตกโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ใน 
ที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอ่ืน 

  
มาตรา ๒๔๔ ห้ามมิให้เอาส่ิงของอย่างหน่ึงอย่างใดนอกจากหนังสือและเงินตราออกจากที่ใด หรือ

เรือล้าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์เป็นอันขาด และบรรดาส่ิงของ
ทุกอย่างที่เอาออกมาแล้วนั นต้องช้าระด้วยเครื่องยาป้องกัน  โรคร้ายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะส่ังให้ท้านั น
เสียก่อนจึงส่งต่อไปได้ 

  
มาตรา ๒๔๕ บรรดาหนังสือและห่อส่ิงของทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์วัตถุ) ส้าหรับส่งถึงคนที่ต้อง

กักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั น ให้ส่งไว้ยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์เพื่อให้รีบส่งต่อไปในโอกาสแรกที่จะส่งได้ 
  
มาตรา ๒๔๖ เจ้าพนักงานแพทย์ได้ตรวจบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือไปตรวจที่

สถานีป้องกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนต้องกักด่านอยู่นั นก็ดี  เมื่อเวลากลับต้องช้าระตนเองด้วยเครื่องยาป้องกัน
โรคร้ายให้เรียบร้อยเสีย ก่อนจึงขึ นบกได้ 

  
มาตรา ๒๔๗ ในคราวที่เจ้าพนักงานแพทย์ของรัฐบาลไทยแจ้งความแก่นายเรือในบังคับต่าง 

ประเทศล้าใดว่า จะต้องจัดการตามลักษณะใน มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา 
๒๔๒ นั น เมื่อก่อนจะได้ลงมือจัดการนายเรือล้านั น ย่อมมีอ้านาจชอบธรรมที่จะไปแจ้งเหตุต่อกงสุลของประเทศนั นได้ 
และกงสุล (ถ้าเห็นสมควรแก่การ) ก็มีอ้านาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือต่างประเทศนั น และจะยอมหรือไม่ยอมให้เจ้า
พนักงานจัดการตามข้อบังคับในมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั นก็ได้ 

  
มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๓ 

มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๑ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ 
มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ ต้องระวางโทษ
ปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 

  
หมวดที่ ๖ 

ข้อบังคับส้าหรับผู้น้าร่อง 
                    

  
มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๗๖ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๗ 
ว่าดว้ยการจา้งและการเลิกจา้งคนส้าหรับเรือต่าง ๆ 
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และการสอบไล่ความรู้เพื่อรับประกาศนยีบัตรส้าหรับท้าการตามหน้าที่ได้ 
                    

  
มาตรา ๒๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการในเรือกลไฟ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าขนาดตั งแต่ 

๑๐๐ หาบขึ นไปซึ่งท้าการติดต่อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใช้เป็นเรือชูชีพประจ้า  เรือเดินทะเล ในต้าแหน่งที่กฎ
ข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตร  เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ความสามารถให้ท้าการเช่น นั นได้ 

  
มาตรา ๒๗๘ เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเช่นว่ามาแล้วให้แก่ผู้ใดส้าหรับท้าการเป็นนาย เรือ ต้น

หน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือต้นกล คนใช้เครื่อง ท่านว่าผู้นั นต้องสอบความรู้ได้แล้ว และเมื่อยื่นใบสมัคร
สอบนั นต้องมีพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจถึงเรื่อง ไม่เป็นคนประพฤติเสเพลติดสุรายาเมา หรือติดยาเสพติด
ให้โทษความช้านาญการงานที่ได้ท้ามา และความประพฤติทั่วไปนั นด้วย แต่ถ้าผู้นั นเป็นนายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง  
และนายท้าย จะต้องแสดงว่ามีสายตาดีด้วย 

ในมาตรานี  ค้าว่า 
“สรั่ง” หมายความถึงผู้ท้าการควบคุมเรือล้าเลียง 
“ไต้ก๋ง” หมายความถึงผู้ควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน ้าหนักบรรทุกตั งแต่ ๘๐๐ หาบขึ นไป 
“คนถือท้าย” หมายความถึงผู้ควบคุมหรือผู้ถือท้ายหรือคนแจวท้ายของเรือบรรทุกสินค้าที่ท้าการ

ติดต่อกับเรือเดินทะเล 
  
มาตรา ๒๗๙ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกข้อบังคับ  

เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ท้าการในเรือในเรื่องดังต่อไปนี  
(๑) การแบ่งชั นความรู้ 
(๒) วิธีการสอบความรู้ 
(๓) หลักสูตร 
(๔) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
(๕) ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
(๖) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบความรู้ 
ข้อบังคับนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๒๘๐ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้นั นต้องระบุ ชื่อ อายุ และต้าหนิรูปพรรณของผู้ถือ

ประกาศนียบัตร และข้อความอื่น ๆ ตามที่จ้าเป็น และต้องมีรูปถ่ายของผู้ถือประกาศนียบัตร ปิดไว้ด้วย 
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ประกาศนีย บัตรส้าหรับคนถือท้ายให้มีอายุสามปี นอกนั นให้มีอายุห้าปี เมื่อครบก้าหนดแล้ว ผู้ถือ
ต้องน้ามาเปล่ียนใหม่ ให้เรียกค่าธรรมเนียมการเปล่ียนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่งแห่งอัตราค่า  ธรรมเนียมเดิม และถ้า
เจ้าท่าจะต้องการให้ แสดงพยานหลักฐานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๘ ก็ท้าได้ 

  
มาตรา ๒๘๑ บรรดาประกาศนียบัตรส้าหรับความรู้ที่ได้ออกให้ไปแล้วก่อนเวลาประกาศใช้ 

พระราชบัญญัตินี นั น ให้เป็นอันใช้ได้มีก้าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีออกประกาศนียบัตรให้ไปแล้ว 
  
มาตรา ๒๘๒ ผู้ใดท้าการในเรือในต้าแหน่งที่กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมี

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้องตาม
บทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั งจ้าทั งปรับ ถ้าท้าการในเรือในขณะท่ีประกาศนียบัตรสิ นอายุแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๒๘๓ ผู้ใดน้าประกาศนียบัตรของผู้อื่นมาใช้หรือแสดงว่าเป็นประกาศนียบัตรของตน หรือ

ผู้ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพื่อให้ผู้อื่นกระท้าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  
มาตรา ๒๘๔ ผู้ท้าการในเรือในต้าแหน่งที่กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมี 

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถต้องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว้ในเรือ เพื่อให้เจ้าท่าตรวจดูได้ในขณะที่
ท้าการ 

ถ้า เจ้าท่าหรือตัวแทนเจ้าของเรือประสงค์จะเปล่ียนตัวผู้ท้าการในเรือล้าใด ให้เจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือน้าใบอนุญาตใช้เรือล้านั นพร้อมทั งประกาศนีย บัตรของผู้ที่จะท้าการในเรือล้านั นไปให้เจ้าพนักงานออก
ใบอนุญาตบันทึกการ เปล่ียนตัวผู้ท้าการในเรือไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ณ ที่ท้าการเจ้าท่าท้องถิ่นที่เรือนั นขึ นทะเบียน 
ภายในก้าหนดสิบห้าวัน 

  
มาตรา ๒๘๕ คนรบัจ้างส้าหรับท้าการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าท้าการงานหรือมีผู้จ้างท้าการ

งานในเรือก้าปั่นชาติไทย หรือเรือก้าปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทย  ต้องได้รับอนุญาต
เจ้าท่าก่อนจึงท้าได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั นได้รับจากเรือที่ตนได้ท้าการงาน มาแล้วในหนหลังมา
เก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นั นน้าใบพยานเช่นนั นมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นั นจ้าเป็นต้องชี แจงว่าเป็นด้วยเหตุใดให้เป็นที่
พอใจเจ้าท่า 

  
มาตรา ๒๘๖ ค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะได้ก้าหนดตามครั งคราวนั น ให้เรียกเก็บส้าหรับการ

ว่าจ้างและการเลิกจ้างทุกครั ง ให้เจ้าท่าจัดระเบียบพิกัดค่าธรรมเนียมเช่นนี ปิดประกาศไว้ ในท่ีแลเห็นง่าย ณ ที่ว่าการ
กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* และให้มีอ้านาจไม่ยอมเป็นธุระจัดการว่าจ้างหรือการเลิกจ้างรายใด ๆ  ก่อน
ได้รับค่าธรรมเนียมในส่วนนั น 
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 มาตรา ๒๘๗ เจ้าของเรือหรือนายเรือก้าปั่นจะว่าจ้างหรือเลิกจ้างคนการส้าหรับเรือเดิน ทะเล  
ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตามพิกัดที่ตั งไว้ส้าหรับการว่าจ้างหรือ
เลิกจ้าง นั นทุกครั ง 

  
มาตรา ๒๘๘ เมื่อคนท้าการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ้างจากเรือก้าปั่นไทยล้าหนึ่งล้า ใด 

ภายในพระราชอาณาเขต นายเรือก้าปั่นล้านั นต้องท้าใบพยานการเลิกจ้างให้ผู้นั นไปฉบับหนึ่งเป็นคู่  มือ ให้ท้าให้ใน
เวลาที่เลิกจ้าง และให้เขียนความลงไว้ในนั นว่าผู้นั นได้รับจ้างช้านานเท่าใด ประเภทการที่ได้ใช้ให้ท้าและเลิกจ้างเมื่อ
วันใด และลงลายมือนายเรือเป็นส้าคัญ ถ้าและผู้เลิกรับจ้างจะขอร้องให้ท้าหนังสือชี แจงเพิ่มเติมว่าได้ให้ค่าจ้าง และ
ได้หักเงินค่าจ้างอย่างไร นายเรือต้องท้าให้ตามประสงค์ ภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่เวลาที่ร้องขอ 

  
มาตรา ๒๘๙ การเลิกจ้างคนท้าการในเรือเดินทะเลจากเรือก้าปั่นชาติไทย  หรือจากเรือก้าปั่น

ต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทยนั นห้ามมิ ให้ท้าในที่อื่น นอกจากที่ว่าการกรมการขนส่งทางน ้าและ
พาณิชยนาวี* 

  
มาตรา ๒๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ 

หรือมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
  

หมวดที่ ๘ 
ว่าดว้ยการใช้อา้นาจทา้โทษส้าหรับความผิด 

                    
  
มาตรา ๒๙๑ผู้น้าร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่องที่

ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผู้ใดหย่อนความสามารถ หรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของ ตน ให้เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะส่ังงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตร 
หรือใบอนุญาตมีก้าหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั นจะพึงได้รับ 

ถ้า ผู้นั นไม่พอใจค้าส่ังให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ให้ผู้นั นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งเดือนนับ แต่วันที่ได้ทราบค้าส่ัง ค้าชี ขาดของรัฐมนตรีนั น เป็นที่สุด  แต่ในระหว่างที่
รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้ 

  
มาตรา ๒๙๒ เจ้าท่าทุกต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ท่ีจะงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาต

ใด ๆ ได้ ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพื่อประกอบกับการเช่นนั นให้เจ้าท่ามีอ้านาจท้าการไต่สวน และหมายเรียก
พยานและสืบพยานได้ทุกอย่าง ถ้าพยานคนใดไม่มาเบิกพยานหรือขัดขืนไม่ยอมเบิกพยานก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้อง
ระวางโทษต่อหน้าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดเช่นนั น 
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ใน การไต่สวนอย่างใดตามที่ว่ามาแล้วเจ้าท่าจะมีผู้ช่วยวินิจฉัยสองนาย  ซึ่งเสนาบดีกระทรวง 
นครบาลจะเลือกจากจ้าพวกคนที่มีความรอบรู้ช้านาญในการเดิน เรือทะเลมานั่งพร้อมด้วยก็ได้ 

ถ้า ผู้ต้องคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอให้ตรวจค้าตัดสินของคณะที่ไต่สวนเช่นว่า มานี เสีย
ใหม่ ท่านว่าจะฟ้องอุทธรณ์เจ้าท่าต่อศาลอันมีหน้าที่ก็ฟ้องได้ 

  
มาตรา ๒๙๓ การใช้อ้านาจปรับโทษที่ให้ไว้แก่เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตินี นั นไม่ เกี่ยวข้องอย่าง

ใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ่งซึ่งอาจฟ้องร้องจ้าเลยในความผิด อันเดียวนั น ต่อศาลซึ่งมีหน้าที่เพื่อให้ลงโทษหรือ 
ให้ปรับจ้าเลยใช้ค่าเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่นส้าหรับความผิดนั น 

  
มาตรา ๒๙๔ ผู้ใดถูกเจ้าท่ายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตอย่างใดตามพระ ราช

บัญญัตินี  และส่ังให้น้าประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั นส่งเจ้าท่าถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่ เจ้าท่าก้าหนด ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๒๙๕ ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั นท่านให้ยกเลิกเป็นอันใช้ไม่ได้

ต่อไปทุกฉบับ 
  
มาตรา ๒๙๖ บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรท่ีถูกยึดไว้ชั่วคราวนั น ให้รักษาไว้ ณ ที่ว่าการ

กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*เมื่อครบก้าหนดเวลาที่ให้ยึดแล้ว ให้ส่งคืนแก่ผู้ถือรับไปตามเดิม แต่ต้องจด
ความที่ได้ยึดนั นลงไว้ในฉบับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั นด้วยเป็นส้าคัญ 

  
หมวดที่ ๙ 

ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพง่ 
                    

  
มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าส่ังของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม  อ้านาจ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท หรือทั งจ้า
ทั งปรับ 

ผู้ ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามอ้านาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

ถ้า การต่อสู้หรือขัดขวางนั นกระท้าโดยใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้  ก้าลังประทุษร้าย 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั งแต่สี่พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
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มาตรา ๒๙๘ ในความผิดอย่างใด ๆ ต่อพระราชบัญญัตินี  ถ้าผู้ที่ควบคุมเรือหรือควบคุมเครื่องจักร
ของเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ล้าใดซึ่งเป็นจ้าเลยนั น หลบหนีตามตัวไม่ได้ ท่านว่าศาลมีอ้านาจลงโทษปรับแก่
เจ้าของเรือหรือแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ส้าหรับเรือล้านั นได้ตามที่กฎหมายนี บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั น ๆ 

  
มาตรา ๒๙๙ เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตส้าหรับเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล้า ต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งนายเรือ,ต้นกล,ต้นหน หรือลูกเรือล้านั นถูกปรับโดยกระท้าความผิดอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อพระราชบัญญัติ นี  

  
มาตรา ๓๐๐ เจ้าของแพไม้ทุกแพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ควบคุมแพ

หรือคนประจ้าการในแพนั นถูกปรับโดยกระท้าความผิดอย่างหน่ึง อย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี  
  
มาตรา ๓๐๑ ลักษณะโทษต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี  ท่านว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างใดกับ

ความรับผิดชอบซึ่งจ้าเลยจะพึงถูกปรับในคดี ส่วนแพ่ง เพราะความผิดอย่างหน่ึงอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี  
  

หมวดที่ ๑๐ 
ข้อบังคับทั่วไปส้าหรับเมื่อมเีหตุเรือโดนกัน 

                    
  
มาตรา ๓๐๒ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั งใด เป็นโดยความไม่ได้แกล้งหรือเป็นโดยเหตุใด ๆ  ซึ่งเหลือ

ความสามารถของมนุษย์จะป้องกันได้ก็ดี ท่านว่าอันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึ นแก่เรือล้าใดมากน้อยเท่าใดต้อง
เป็น พับกับเรือล้านั นเองทั งสิ น 

  
มาตรา ๓๐๓ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั งใด เป็นด้วยความผิดหรือความละเลย  ท่านว่าอันตรายและ

ความเสียหายที่ได้มีขึ นมากน้อยเท่าใด ให้ปรับเอาแก่เรือล้าที่มีความผิดหรือมีความละเลยนั น 
  
มาตรา ๓๐๔ ถ้าเรือท่ีโดนกันนั น ต่างมีความผิดหรือความละเลยทั งสองล้า ท่านว่าไม่ต้องปรับให้

ฝ่ายใดใช้ค่าเสียหายอันตรายซึ่งได้มีแก่ล้าใดหรือทั ง สองล้าเว้นไว้แต่ถ้าพิจารณาได้ความปรากฏว่า มูลเหตุที่โดนกัน
ได้เกิดจากฝ่ายใดโดยมากฉะนั น จึงให้ศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินก้าหนดจ้านวนเงินที่ฝ่ายนั นจะต้องใช้ค่าเสียหาย  ให้แก่
อีกฝ่ายหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๐๕ เมื่อมีความผิดหรือความละเลยเกิดขึ นอย่างใดอันเรือที่เกี่ยวข้องมีความ ผิดด้วยกัน

ทั งสองฝ่าย ท่านว่าเจ้าของหรือนายเรือทั งสองล้านั นหรือล้าใด  แต่ล้าเดียวต้องรับผิดชอบใช้ค่าอันตรายหรือ 
ความเสียหายที่ได้มีขึ นแก่ส่ิง ของที่บรรทุกในเรือหรือแก่บุคคล เพราะความผิดหรือความละเลยที่ได้กระท้านั น 
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ถ้า และการต้องใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายนั นตกหนักแก่เรือท่ีต้องคดีนั นแต่ล้าเดียว ท่านว่า
เรือล้านั นย่อมมีอ้านาจที่จะฟ้องร้องให้เรืออีกล้าหน่ึงที่ต้องคดีด้วย กันช่วยใช้เงินท่ีได้เสียไปแล้วนั นกึ่งหน่ึง 

ถ้า และทางพิจารณาตามกฎหมายได้ พิพากษาว่าความรับผิดชอบนั นควรแบ่งกันเป็นอย่างอื่น
นอกจากที่ว่ามาแล้ว ฉะนั น ท่านว่าการท่ีจะต้องใช้เงินค่าอันตรายหรือความเสียหายต้องเป็นไปตามค้า พิพากษานั น 

  
มาตรา ๓๐๖ การร้องเอาค่าเสียหายนั นท่านว่ากัปตันหรือนายเรือล้าใดที่เกี่ยวในคดี ย่อมมีอ้านาจ

เป็นโจทก์แทนบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนั นได้ 
  
มาตรา ๓๐๗ ถ้าการที่เรือโดนกันเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บแก่บุคคล  ท่านว่าเงิน

ค่าเสียหายที่ตัดสินให้เสียในส่วนนี ต้องใช้ก่อนค่าเสียหายอย่าง อื่น ๆ 
  
มาตรา ๓๐๘ ค้าร้องเอาค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั น ท่านว่าต้องยื่นภายใน

หกเดือนนับจากวันท่ีผู้เกี่ยวข้องเป็นโจทก์ได้ทราบเหตุ อันนั น 
  
มาตรา ๓๐๙ เมื่อได้มีค้าฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต่อศาล ถ้าผู้ใดที่เกี่ยว

ในคดีร้องขอขึ น ท่านว่าผู้พิพากษาที่มีหน้าที่มีอ้านาจที่จะออกค้าส่ังให้มีการอายัติแก่เรือ  ล้าเดียวหรือหลายล้า อัน
ต้องหาว่าเป็นต้นเหตุในการท่ีเรือโดนกันนั นได้ 

  
มาตรา ๓๑๐ (๑) ถ้ามีความผิดอย่างใดต่อกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันเกิดขึ น 

เพราะความละเมิดของนายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือผู้ใด อันเป็นละเมิดที่กระท้าด้วยความจงใจ นายเรือ ผู้ที่
ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือผู้นั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั งจ้าทั งปรับ 

(๒) ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ นแก่บุคคล หรือทรัพย์สมบัติเพราะเหตุเรือล้าใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับอย่างหน่ึงอย่างใด ในกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันท่านว่าให้ถือว่าความเสียหายอัน นั นเท่ากับ
ได้มีขึ นจากความละเมิดอันจงใจของผู้ควบคุมการอยู่บนดาดฟ้าเรือ ล้านั นในขณะท่ีเกิดเหตุ เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจนใ์หศ้าล
เห็นเป็นที่พอใจว่ามีเหตุอันจ้าเป็นในขณะนั นท่ี จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับท่ีว่ามาแล้ว 

(๓) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ้าปรากฏขึ นต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีนั นว่าได้มีความละเมิดเกิดขึ นต่อข้อ 
บังคับข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน ท่านให้ถือว่าความผิดที่เป็นมูลแห่งคดีนั นตกอยู่กับ
เรือล้าที่ได้มีความ ละเมิดอันนั น เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่าได้มีเหตุอันจ้าเป็นที่จะต้อง  ประพฤติให้
ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว 

  
มาตรา ๓๑๑ เมื่อเจ้าของเรือหรือนายเรือล้าใดต้องการกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน 

ก็ให้เจ้าท่าจ่ายให้ตามความประสงค์ 
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มาตรา ๓๑๒ เมื่อเกิดเหตุเรือสองล้าโดนกันขึ นเวลาใด นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือทั งสองฝ่าย 
เมื่อเห็นว่าจะกระท้าได้เพียงใดโดยไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายจะมีขึ นแก่เรือ หรือลูกเรือ หรือคนโดยสาร (ที่หากจะมี) ใน
เรือของตน ท่านว่าเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรจะกระท้าดังต่อไปนี  คือ 

(ก) ต้องช่วยเหลือตามความสามารถที่จะกระท้าได้เพียงใด แก่เรืออีกล้าหนึ่งที่โดนกัน และแก่นาย
เรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ้าหากมี) ของเรือล้านั น เพื่อป้องกันให้พ้นจากอันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่เรือโดนกัน
นั นและต้อง รอเรืออยู่ใกล้กับเรือล้านั น จนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลืออีกต่อไป 

(ข) ต้องแจ้งชื่อเรือ ชื่อเมืองท่าที่เป็นส้านักนี ของเรือของตน และมาจากเมืองท่าใด จะไปเมืองท่า
ใด แก่นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรืออีกล้าหนึ่งที่โดนกันนั นให้ทราบ 

ถ้า นายเรือ หรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใด ละเลยไม่กระท้าตามข้อปฏิบัติที่ว่าไว้ในมาตรานี  และไม่มี
เหตุอันสมควรท่ีจะแก้ตัวได้ว่าเป็นด้วยเหตุใด ท่านว่าถ้าไม่มีสักขีพยานแน่นอนว่าเป็นอย่างอื่น ต้องถือว่าเหตุเรือโดน
กันนั นได้เกิดขึ นเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติละเมิดฉะนั น 

นาย เรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี  โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และให้เจ้า
ท่ามีอ้านาจส่ังงดใช้ประกาศนียบัตรส้าหรับท้าการในหน้าที่เช่นนั น  มีก้าหนดไม่เกินสองปี หรือส่ังห้ามใช้
ประกาศนียบัตรนั นตลอดไปก็ได้ 

 
แบบที่ ๑ 

แบบค้าถามซึ่งนายเรือต้องชี แจงในเวลาที่เรือเข้ามาถงึ 
                    

  
(๑) วันท่ีเรือมาถึง....................................................................  
(๒) ชื่อเรือ..............................................................................  
(๓) ธงชาติของเรือ...................................................................  
(๔) ประเภทของเรือ.................................................................  
(๕) เรือขนาดกี่ตัน....................................................................  
(๖) ชื่อนายเรือ.........................................................................  
(๗) เรือมาขึ นแก่ผู้ใด...............................................................  
(๘) เรือมาจากไหน...................................................................  
(๙) ได้ออกเรือจากนั่นเมื่อวันใด................................................  
(๑๐) ประเภทสินค้าที่บรรทุกมาในเรือ.........................................  
(๑๑) มียาฝ่ินบรรทุกมาเท่าไร.....................................................  
(๑๒) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาเท่าไร......................................  
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอย่างไรเท่าไร...............................................  
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปืนและเครื่องระเบิดอย่างไรเท่าไร................  
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(๑๕) มีโรคร้ายที่ติดกันได้หรือไม่...............................................  
(๑๖) ได้มีคนตายในเรือหรือไม่..................................................  
(๑๗) จ้านวนคนประจ้าเรือ........................................................  
(๑๘) จ้านวนคนโดยสารชั นมีห้องให้พัก......................................  
(๑๙) จ้านวนคนโดยสาร ที่อาศัยพักบนดาดฟ้า.............................  
(๒๐) จดหมายเหตุ...................................................................  

 
 

แบบที่ ๒ 
พิกัดคา่จ้างน้าร่อง 

                    
  

(ยกเลิก) 

 
 

แบบที่ ๓ 
พิกัดคา่ธรรมเนยีมประภาคารและโคมไฟ 

                    
  

(ยกเลิก) 
  
พระราชบัญญัตติราไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ เป็นวันท่ี ๙๗๙ ในรัชกาล

ปัจจุบันนี  

 
 

ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
  
ประกาศเปล่ียนแปลงพิกัดอัตราค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 



52 

 

  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
  

มาตรา ๔ เรือเดินสมุทรบรรทุกนักท่องเที่ยวรอบโลกชั่วครั งคราว ให้เก็บค่าธรรมเนียมประภาคาร 
ทุ่นหมายร่องน ้าและโคมไฟ กึ่งอัตราปกติ 

  
มาตรา ๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตส้าหรับเรือกลไฟและเรือยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร  

หรือสินค้า หรือจูงเรือนั น ถ้าเป็นเรือเดินประจ้าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั งขึ นเพื่อท้าการจดทะเบียน 
มีอ้านาจที่จะ 

(๑) ก้าหนดข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เรือนั นเดิน 
(๒) ก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ้านวน ขนาด ชนิดและก้าลังเครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจากต้าบล

หน่ึงถึงต้าบลหน่ึงตลอดจน ถึงการสับเปล่ียนเรือใช้แทนกันชั่วคราวด้วย 
(๓) ก้าหนดท่าเรือต้นทางและปลายทาง 
(๔) ส่ังงดอนุญาตเรือล้าใด ๆ หรือของเจ้าของใด ๆ มิให้เดินประจ้าทางที่เห็นว่ามีเรืออื่นเดินอยู่

เพียงพอแล้ว หรือเมื่อเห็นว่าถ้าให้อนุญาตจะมีการแข่งขันกันจนจะเป็นเหตุให้เกิดความ  เส่ือมเสียความปลอดภัย 
ของประชาชน 

(๕) ตั งคณะกรรมการขึ นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นครั งคราว 
เพื่อก้าหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่าบริการอื่น จ้านวนเรือท่ีจะใช้เดิน เวลาออกเรือ และเวลา
เรือถึงท่าเรือปลายทาง คณะกรรมการนั นให้รวมทั งเจ้าของเรือหรือผู้แทนด้วย 

ถ้า ไม่ใช่เรือเดินประจ้าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั งขึ น มีอ้านาจที่จะห้ามหรือจ้ากัด 
มิให้เดินเรือรับจ้างในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างในเขตนั นจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ เรียบร้อยหรือ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

  
มาตรา ๖ เรือกลไฟ และเรือยนต์ที่ท้าการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า  หรือจูงเรือเป็น 

การประจ้าทางที่ยังมิได้แจ้งความจ้านงว่าจะน้าเรือไปเดินจาก ต้าบลใด ถึงต้าบลใดนั น ให้น้าใบอนุญาตส้าหรับเรือ
มาขอแก้ไขเสียให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี ภายใน ส่ีเดือน นับตั งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี เป็นต้นไป 
การแก้ทะเบียนเช่นว่ามานี  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

  
มาตรา ๗ เรือกลไฟและเรือยนต์ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือล้าใด  ฝ่าฝืน

เงื่อนไขที่ได้ก้าหนดขึ นตามมาตรา ๕ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานมีอ้านาจที่จะส่ังงดการเดินเรือของเรือนั น ๆ เสียชั่วคราว 
หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตส้าหรับเรือนั นไว้มีก้าหนดไม่เกินหกเดือนก็ได้ 

เจ้า ของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบ อนุญาต ตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน ที่ได้ทราบค้าส่ัง ค้าชี ขาดของ
รัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังงดหรือยึดนั นมีผลบังคับได้ 
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เรือ ใดที่ถูกส่ังงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดิน  หรือเรือใดกระท้าการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการประจ้าทางโดยมิได้รับใบอนุญาต นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ หรือ
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตั งแต่หน่ึงพัน บาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 
  

มาตรา ๑๒ บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทยยังมิได้บังคับไว้ นั น ให้
บรรดาเรือกลไฟท่ีเข้ามาในเขตท่าแห่งน่านน ้าไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณ สากลท่ีใช้อยู่จงทุกประการ 

  
มาตรา ๑๓ บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยที่มีโทษปรับสถาน  

เดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เจ้าท่ามีอ้านาจเปรียบเทียบผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหายยินยอมและผู้ต้อง  หาได้ช้าระ
ค่าปรับตามค้าเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีอ้านาจหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระ ราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอ้านาจตั งเจ้าพนักงาน 
ออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียม หรือกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี  

เจ้า พนักงานที่ได้รับแต่งตั งตามมาตรานี  ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน ้าและ
พาณิชยนาวี*และการตั งเจ้า ท่าหรือเจ้าพนักงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย และให้ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ได้รับ
แต่งตั งนั นมีอ้านาจปฏิบัติหน้าที่เพียงใด 
กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒ 
  

มาตรา ๔ การน้าร่องนั น ให้อยู่ในอ้านาจและความควบคุมของรัฐบาลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ที่กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*สังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตินี  และเพื่อการ
นั น ให้มีอ้านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี  คือ 

๑) ก้าหนดคุณสมบัติผู้น้าร่องและผู้ฝึกการน้าร่องก้าหนดชั นความรู้ผู้น้าร่อง วิธีการที่จะสอบ
ความรู้และออกใบอนุญาตแก่ผู้ท่ีจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้น้า ร่อง 

๒) ก้าหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้น้าร่อง 
๓) ก้าหนดจ้านวนผู้น้าร่องที่จะอนุญาตให้ท้าการน้าร่องและจ้านวนผู้ฝึกการน้าร่องประจ้าท่า หรือ

น่านน ้าแห่งใดแห่งหน่ึง 
๔) ก้าหนดค่าธรรมเนียมสอบไล่ผู้น้าร่อง 
๕) ก้าหนดวิธีการเก็บ และแบ่งเงินผลประโยชน์ท่ีได้มาเนื่องในการน้าร่อง เป็นต้นว่าจะแบ่งให้แก่

ผู้น้าร่องและผู้ฝึกการน้าร่องเท่าใด แบ่งเป็นเงินส้ารองหรือเงินทุนตั งไว้เพื่อการใด และเก็บไว้ ณ ท่ีใดเท่าใด 
๖) ก้าหนดเขตท่าหรือน่านน ้าใด ๆ ให้มีการน้าร่อง โดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือของเทศบาล 

หรือหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกชน ท้าการน้าร่องตลอดถึงวางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยการนั น 
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๗) ก้าหนดเขตท่าหรือน่านน ้าใด ๆ ซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้น้าร่อง ตลอดถึงวาง
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้น้าร่อง  การเพิ่มหรือลดหย่อนค่าจ้างน้า
ร่องแก่เรือบางประเภท 

๘) ก้าหนด ขนาดเรือ ที่จะต้องเสียค่าจ้างน้าร่อง และพิกัดค่าจ้างน้าร่อง 
๙) ก้าหนดการลงทัณฑ์และจัดตั งคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ์แก่ผู้น้าร่อง  เมื่อผู้น้าร่อง

กระท้าผิดกฎข้อบังคับ ซึ่งว่าด้วยหน้าที่และมรรยาทของผู้น้าร่อง 
ทัณฑ์ท่ีจะลงได้นั นมี ๒ สถาน คือ 
ก. ต้าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข. ปรับเป็นเงินไม่เกินร้อยบาทหรือลดชั นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน แล้วแต่กรณี 
๑๐) ก้าหนดแบบบัญชีและรายงานส้าหรับให้ผู้น้าร่องหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ เทศบาลที่

ท้าการน้าร่อง ท้ายื่นต่อกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*เป็นครั งคราวตามที่เห็นสมควร 
กฎกระทรวงนั น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๕ เมื่อได้ประกาศกฎกระทรวงก้าหนดเขตท่าหรือน่านน ้าใด ๆ บังคับให้เป็นเขตที่ต้อง

เดินเรือโดยมีผู้น้าร่องเรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่ เคลื่อนเดิน หรือเข้าออกในเขตท่าหรือน่านน ้านั น ๆ ให้มีการน้าร่อง
เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา ๔ 

  
มาตรา ๖ บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกันตั งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันมีวัตถุประสงค์  เพื่อจะหา

ประโยชน์ในทางรับจ้างน้าร่องจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงที่กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย
นาวี*สังกัดเสียก่อน จึงจะตั งได้ 

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*สังกัดตั ง เจ้าหน้าที่

ขึ นคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น้าร่อง หรือของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ตั งขึ นเพื่อท้า
การน้าร่อง หรือของเทศบาลเฉพาะที่เกี่ยวกับการน้าร่อง 

  
มาตรา ๘ เจ้าหน้าที่ซึ่งตั งขึ นตามความในมาตรา ๗ นั น ให้อยู่ในบังคับบัญชาของกรมการขนส่ง

ทางน ้าและพาณิชยนาวี*และมีอ้านาจ 
๑) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใช้ที่เกี่ยวหรือใช้ในการน้า

ร่องได้ในเวลาท้างานทุกเมื่อ 
๒) เรียกผู้น้าร่อง หรือลูกจ้างของผู้น้าร่องหรือเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ เทศบาลที่

ท้าการน้าร่องมาสอบถามถึงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการน้าร่อง หรือถึงความประพฤติความเป็นไปของผู้น้าร่อง หรือ
ของบุคคลนั น ๆ เพียงเท่าที่เกี่ยวกับกิจการน้าร่อง 

๓) ส่ังให้ผู้น้าร่องคนใดไปให้แพทย์ทหารเรือ หรือแพทย์สาธารณสุขตรวจร่างกาย หรือตรวจ
สายตาเป็นครั งคราวตามที่เห็นสมควร 
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 มาตรา ๙ ถ้าเจ้าพนักงานผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น้าร่องตรวจเห็นเรือหรือ วัตถุ
เครื่องใช้ใด ๆ ที่ใช้ในการน้าร่องช้ารุดบุบสลาย ไม่เป็นที่ปลอดภัยที่จะใช้ในการน้าร่อง ให้มีอ้านาจส่ังเจ้าของจัดการ
ซ่อมแซม ในระหว่างที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ ห้ามมิให้น้าเรือ หรือวัตถุเครื่องใช้นั น ๆ มาใช้ในการน้าร่อง 

  
มาตรา ๑๐ เมื่อปรากฏขึ นว่าผู้น้าร่องคนใดมีโรคภัยร่างกายไม่สมประกอบไม่สมควรให้ท้า   

การเป็นผู้น้าร่องต่อไปก็ดี หรือท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  หรือท้าผิดกฎข้อบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี  
ถึงแม้ว่าผู้น้าร่องนั นจะได้รับโทษอย่างอื่นแล้วก็ดี กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*มีอ้านาจที่จะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้น้า ร่องนั น หรือลดชั นใบอนุญาตเสียหรือจะส่ังให้ยึดใบอนุญาตไว้เป็นเวลาไม่เกินสองปี  แล้วแต่จะ
เห็นสมควร 

ถ้า ผู้นั นไม่พอใจค้าส่ังของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี* ให้มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าส่ัง ค้าชี ขาดของรัฐมนตรีนั นเป็นที่สุด  แต่ในระหว่างที่
รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี*มีผลบังคับได้ 

  
มาตรา ๑๑ ความผิดหรือละเมิดที่ผู้น้าร่องได้กระท้านั นไม่เป็นข้อแก้ตัวของเจ้าของ  เรือ หรือนาย

เรือในอันท่ีจะท้าให้ตนพ้นความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นเนื่องในการเดินเรือ 
วรรคสอง(ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒ บุคคลผู้รับผิดในการช้าระเงินค่าจ้างน้าร่องตามพิกัด ได้แก่ 
๑. เจ้าของหรือนายเรือ หรือ 
๒. ตัวแทนเจ้าของเรือในขณะท่ีมีการน้าร่อง 
ใน กรณีค้างช้าระเงินค่าจ้างน้าร่อง เจ้าท่าจะกักเรือ หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อยเรือ

จะยึดใบปล่อยเรือไว้ก่อน จนกว่าจะได้ช้าระเงินค่าจ้างน้าร่องกันเสร็จแล้ว หรือมีค ้าประกันมาให้จนเป็นที่พอใจก็ได้ 
ถ้ามีคดีฟ้องเรียกค่าจ้างน้าร่อง  ศาลมีอ้านาจที่จะส่ังให้ยึดเรือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ส้าหรับเรือตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งไว้จนกว่าจะได้ช้าระ เงินค่าจ้าง 

  
มาตรา ๑๓ ผู้น้าร่องคนใดท้าการน้าร่องนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท้าการ  

น้าร่องในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใช้หรือถูกยึด  หรือไม่ยอมไปท้าการน้าร่องเรือล้าใดล้าหนึ่งที่ได้ให้
สัญญาณขอให้ตนไปท้าการน้า ร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือละทิ งการน้าร่องไปกลางคันจากเรือล้าใดโดย ไม่มี
เหตุอันสมควร หรือโดยนายเรือไม่ยินยอมหรือน้าเรือหรือวัตถุเครื่องใช้ในการน้าร่องที่เจ้า พนักงานส่ังให้ซ่อมแซมตาม
มาตรา ๙ มาใช้ก่อนซ่อมแซมเสร็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา ๑๔ นายเรือคนใดใช้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ท้าการน้าร่องนอกเหนือ 
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ใบ อนุญาตเป็นผู้น้าร่อง หรือใช้ผู้ที่ถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผู้ที่ใบอนุญาตถูกงดใช้หรือถูกยึดให้เป็นผู้น้าร่องเรือ
ของตน หรือนายเรือคนใดเดินเรือในเขตท่าที่บังคับให้มีการน้าร่องโดยไม่ใช้ผู้น้าร่อง นายเรือผู้นั นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับเป็นเงินสองเท่าจ้านวนค่าจ้างน้าร่อง ตามพิกัดที่ตั งไว้ส้าหรับเรือล้านั น 

แต่ ถ้าในขณะท่ีกระท้าการนั น มีการจ้าเป็นโดยในขณะนั นไม่มีผู้น้าร่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้องมา
ขอร้อง หรือให้สัญญาณขอเป็นผู้น้าร่องก็ดี หรือเรืออยู่ในความอันตรายหรือความล้าบากที่นายเรือต้องแสวงหาความ
ช่วยเหลือ อย่างดีตามที่จะหาได้ในระหว่างนั นก็ดี นายเรือและผู้ที่ท้าการน้าร่องไม่มีความผิด 

  
มาตรา ๑๕ ผู้น้าร่องคนใดเรียกเงินค่าน้าร่องเกินกว่าพิกัดที่ตั งไว้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ

เปน็เงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท ถ้าได้รับเงินมาด้วยแล้ว ให้คืนเงินจ้านวนที่เรียกเกินมานั นให้แก่นายเรือหรือเจ้าของเรือ
นั นด้วย 

  
มาตรา ๑๖ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้น้าร่อง แสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้น้าร่องได้ โดย

เอาใบอนุญาตของผู้อื่นออกแสดง หรือโดยใช้เครื่องหมายสัญญาณใด ๆ ส้าหรับใช้ในการน้าร่องเพื่อขอท้าการน้าร่อง 
หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อื่นใช้เพื่อกระท้าการดัง กล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  
มาตรา ๑๗ ขณะที่ผู้น้าร่องอยู่ในเรือล้าใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือล้านั นด้วยให้ผู้น้า

ร่องผู้นั น ท้าการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระท้าผิดพระราชบัญญัติศุลกากร เกิดขึ น 
ถ้า ปรากฏว่าได้มีการท่ีจะขนถ่ายสินค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกขึ นเรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้น้าร่องบอก
กล่าวแก่นายเรือถึงการกระท้าผิดเช่นนั น เมื่อได้บอกกล่าวแล้ว นายเรือผู้นั นยังพยายามกระท้าฝ่าฝืน ผู้น้าร่องมี
อ้านาจกักเรือนั นไว้รอค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจต่อไป 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๓) 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี  
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน ้าทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุก ล้าเลียง ลาก จูง  ดัน ยก 

ขุด หรือลอก รวมทั งยานพาหนะอย่างอื่นท่ีสามารถใช้ในน ้าได้ท้านองเดียวกัน 
“เรือกล” หมายความถึงเรือท่ีเดินด้วยก้าลังเครื่องจักรกล จะใช้ก้าลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม 
  
มาตรา ๕ นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือที่ใช้ในน่านน ้าไทยต้องรับ

ใบอนุญาตใช้เรือ เว้นแต่ 
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๑. เรือของราชนาวีไทย 
๒. เรือของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน ้าไทยชั่วครั งคราว 
๓. เรือต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน ้าไทยชั่วครั งคราวและใบอนุญาตยังไม่สิ นอายุ 
๔. เรือท่ีมิใช่เรือกลขนาดต่้ากว่ายี่สิบห้าหาบ 
๕. เรือซึ่งต้องมีประจ้าเรือใหญ่ตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ 
  
มาตรา ๖ การรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

  
มาตรา ๗ ใบอนุญาตใช้เรือทุกชนิดให้มีอายุใช้ได้ฉบับหนึ่งไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันออก

ใบอนุญาตส่วนวันสิ นอายุของใบอนุญาตให้ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต 
  
มาตรา ๘ ถ้านายทะเบียนเรือประจ้าท้องที่หรือนายทะเบียนเรือ  ซึ่งกรมการขนส่งทางน ้าและ

พาณิชยนาวี*ส่งไปท้าการออกใบอนุญาตใช้เรือตามท้อง ที่ประจ้าปี พิจารณาเห็นว่าเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กล้า
ใดใช้ได้ไม่เกินหกเดือน ก็อาจผ่อนผันให้เจ้าของเรือรับใบอนุญาตใช้เรือแต่เพียงชั่วระยะเวลาไม่เกิน หกเดือนได้ในเมื่อ
เจ้าของเรือร้องขอ ใบอนุญาตชนิดนี ให้มีอายุใช้ได้ไม่เกินหกเดือน โดยเรียกค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตรา
ปกติ 

  
มาตรา ๙ ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ นอายุแล้ว หรือใช้

เรือผิดไปจากเขตหรือต้าบลการเดินเรือที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และ
เจ้าท่าจะส่ังยึดใบอนุญาตใช้เรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้ 

เจ้า ของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมี  สิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้  ทราบค้าส่ังค้าชี ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี ขาด ค้าส่ังนั นมีผลบังคับได้ 

เรือ ใดถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือแล้วยังขืนเดินหรือกระท้าการ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ เจ้าของ
เรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจ

ออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ เดินเรือในน่านน ้าไทย 
กฎกระทรวงนั นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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บทบัญญัติเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๑๑ เรือซึ่งจะต้องรับใบอนุญาตก่อนใช้พระราชบัญญัตินี ที่ได้ใช้อยู่โดยมิได้ รับใบอนุญาตก็

ดี หรือที่ใบอนุญาตได้สิ นอายุเสียแล้วก็ดี ถ้าเจ้าของมาขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเสียก่อนสิ นเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แล้ว จะไม่ต้องรับโทษส้าหรับการที่ได้ใช้เรือโดยมิได้รับใบอนุญาตหรือโดยมิได้ต่อ  อายุ
ใบอนุญาตมาแล้วนั น 
  
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
  

มาตรา ๓ นามประเทศนี ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้
ค้าว่า สยาม ให้ใช้ค้าว่า ไทย แทน 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
  

มาตรา ๓ ค่าธรรมเนียมตรวจเรือซึ่งจะต้องเสียตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นสมควรผ่อนผันลดอัตราก็ดี หรือ
จะงดเว้นไม่เก็บก็ดี ส้าหรับเรือชนิดใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด  เป็นก้าหนดเวลาเท่าใด ก็ให้ท้าได้โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  
หมาย เหตุ :- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี  มีหลักการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยที่เกี่ยวกับค่า ธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ น ทั งนี  เพื่อให้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษา 
การตามพระราชบัญญัตินี  พิจารณาผ่อนผันลดอัตราค่าธรรมเนียมลงหรืองดเว้นไม่เก็บส้าหรับเรือชนิดใด  เพื่อใช้ 
ในท้องที่ใด เป็นก้าหนดเวลาเท่าใดได้ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน ้าไทยในส่วนที่เกี่ยว กับ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควร แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว 
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 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่เป็นการสมควรให้เจ้าท่ามีอ้านาจประกาศ
ก้าหนดเส้นทางเดินเรือและควบคุม การเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น ้าล้าคลองเป็นการเฉพาะคราวได้ ทั งนี  
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น ้าล้าคลอง อีกทั งอัตราโทษที่จะลงแก่ผู้ฝ่าฝืนที่มีอยู่
เดิมในหมวดที่ ๔ ของภาคที่ ๑ ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษดังกล่าวเสีย
ใหม่ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ นี ขึ น 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  

มาตรา ๔ ให้น้ามาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี มาใช้บังคับแก่เรือไทย  เรือต่างประเทศ หรือส่ิงอื่นใดที่จมลงหรือ 
อยู่ในสภาพท่ีอาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่าน น ้าไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายให้อ้านาจเจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ท้าการขจัด ส่ิงกีดขวางได้เฉพาะการเดินเรือในเขตท่า หรือในแม่น ้าที่เรือเดินได้ต้าบลใด ๆ  เท่านั น 
ดังนั น เมื่อมีเรือหรือส่ิงอื่นใดจมลงหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือนอกเขตท่า และไม่ใช่ในแม่น ้าที่เรือเดินได้ เจ้า
ท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึงไม่มีอ้านาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะท้า  การขจัดส่ิงกีดขวางนั นได้ทันท่วงที อันจะ
เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลของประเทศ จ้าเป็นต้องให้อ้านาจแก่เจ้าท่าและเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ท้าการขจัดสิ่งกีด ขวางดังกล่าวได้ตามควรแก่กรณี และให้มีอ้านาจขายอดตลาดเรือหรือส่ิงอื่นใด
และทรัพย์สินท่ีอยู่ในเรือหรือ ส่ิงอื่นใดที่จมลงหรืออาจเป็นอันตรายได้ รวมทั งให้มีการขจัดหรือป้องกันส่ิงซึ่งก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มี อยู่ในเรือหรือส่ิงอื่นใดนั นได้ด้วย จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ขึ น 
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ  ข้อบังคับหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี  ให้น้ากฎกระทรวงกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือประกาศที่ใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่ประเทศไทยก้าลังด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๖๐ แต่กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน ้าไทยยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอด คล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
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เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย เพื่ออนุวัตการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้
เหมาะสมกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  

มาตรา  ๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ดังกล่าวแล้วปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดไม่เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ถ้าได้แจ้งให้เจ้าท่าทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี ใช้ บังคับและช้าระค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวง ดังกล่าวใช้บังคับแล้วให้พ้นจากความผิด แต่ในกรณีที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพ
เป็นอันตรายต่อการ เดินเรือ หรืออาจท้าให้ทางน ้าเปล่ียนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เจ้าท่ามีอ้านาจ
ส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือส่ิง อื่นใดนั นภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้และให้น้ามาตรา 
๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คิดตั งแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเป็นต้นไป 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารหรือส่ิงล่วงล ้าล้าน ้า ได้ใช้อาคารหรือส่ิงล่วงล ้าล้าน ้านั นประกอบธุรกิจ สมควรแก้ไขอัตราโทษให้เหมาะสม
ยิ่งขึ นและก้าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว  ต้องช้าระค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธีการและอัตราที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี ประเทศไทยได้พัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ นเป็นผลให้มี การน้า
เคมีภัณฑ์และส่ิงของต่าง ๆ ที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึ นได้เข้ามาในประเทศเป็นจ้านวนมากกว่าที่เป็นมาใน อดีต หาก
ไม่มีการควบคุมการน้าเข้ามาโดยทางเรือให้เหมาะสมแล้ว  อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างกว้างขวางแก่บุคคล สัตว์ 
ส่ิงของ และส่ิงแวดล้อม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิช ยนาวี*
ในการควบคุมการขนส่งส่ิงของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายได้ และเนื่องจากอัตราโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดตามกฎหมายวา่
ด้วยการเดินเรือในน่าน น ้าไทยยังไม่เหมาะสม จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ เนื่องจากได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ
ก้าหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อขยายอ้านาจบังคับการตามกฎหมายดังกล่าวบางประการไปใช้ในบริเวณน่านน ้าดัง  
กล่าวด้วย จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
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*พระ ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  

มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้แก้ไขค้าว่า 
“กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี” และค้าว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน ้าและพาณิชยนาวี” 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี  คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั งส่วนราชการขึ นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั นแล้ว 
และเนือ่งจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ้านาจหน้าที่ของส่วน ราชการ รัฐมนตรีผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของ ส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อ้านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย โอนอ้านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจ
ของส่วนราชการหรือผู้รับผิด ชอบตามกฎหมายนั นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้มีการเปล่ียนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการ
โอนอ้านาจ หน้าที ่และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วน ราชการเดิม
มาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก  แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตาม
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ้าเป็น ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี  
  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันอีกทั งมีผู้ประกอบ  การและ
ประชาชนบุกรุกแม่น ้า ล้าคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขตเพิ่มมากยิ่งขึ นอันเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
ทางน ้า หรือท้าให้ทางน ้าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ  หรือเปล่ียนแปลงไปจนส่งผล
กระทบต่อการเดินเรือ ดังนั น เพื่อให้มีการก้าหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และให้อ้านาจเจ้าท่าในการก้าหนดเขตห้าม
จอดเรือหรือแพ รวมทั งให้กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวีมีอ้านาจปักหลักเขตควบคุมทางน ้าที่  ชัดเจนและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
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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

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(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 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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 

้หนา   ๒๕
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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 

้หนา   ๒๖
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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
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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
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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 
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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 
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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 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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
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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 
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(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



435กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



436 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



437กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



438 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



439กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



440 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



441กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



442 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



443กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



444 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2542  
---------------------- 

 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
                    มาตรา  
 หมวด  1  การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด     5 
 หมวด  2  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล     23 
 หมวด  3  การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล   25  
 หมวด  4  การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร    27 
 หมวด  5  การบริหารงานบุคคลในเมืองพทัยา     28 
 หมวด  6  การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   29  
 หมวด  7  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  30 
    บทเฉพาะกาล        37 
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พระราชบัญญัต ิ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542  

---------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันท่ี  18 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2542  

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน  
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง  
ตอไปน้ี  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2542”  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป* 
 (*ประกาศใน รจ. 116 ก  ตอนที่ 120  หนา 1  วันลง  รจ. 29 พฤศจิกายน 2542  ) 
 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร  
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  



 “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล   
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององค  
กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงิน  
เดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน  
อุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงิน  
เดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ด ู“CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล) 
 
 
 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมวด 1  
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจงัหวัด  

----------------------- 
 
 มาตรา 5  ในองคการบริหารสวนจงัหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  
 (2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน ซึ่งผูวาราชการ  
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงาน  
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดส่ีคน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดองคการ  
บริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปน  
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนจังหวัด  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนหก  
คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาว ประชุมเพื่อ  
คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน  
 วิธีการคัดลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  



 ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 
 มาตรา 6  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ  
 (3) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 (4) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น  
 (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 (6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (7) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง  
 บุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต  
จังหวัดน้ันเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ  
 
 มาตรา 7  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได  
 ถากรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิวางลง   
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการผูทรงคุณ  
วุฒิ แลวแตกรณี แทนตําแหนงท่ีวางโดยเร็วตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในมาตรา 5 และใหกรรมการซึง่ได  
รับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
 ในระหวางท่ียังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู  
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได  
 
 มาตรา 8  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนงกอนวาระ  
เม่ือลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  
 
 
 



 มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  
  (3) เปนบุคคลลมละลาย  
  (4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6  
  (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
 
 มาตรา 10  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด ตองมีกรรมการมา  
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก  
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  
 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา  
ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน  
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 
 มาตรา 11  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่  
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได  
 
 มาตรา 12  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ  
อนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  
 การกาํหนดระเบียบตามวรรคหน่ึง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและรายจายขององคการบริหาร  
สวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพ  
ทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย  
 
 มาตรา 13  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ  
และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน ในเร่ืองดังตอไปน้ี  
 (1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดน้ัน  
 (2) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง  อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน  
ตอบแทนอ่ืน  สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  



 (3)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก  การบรรจุและแตงต้ัง  การยาย  การโอน การรับ   
โอน  การเล่ือนระดับ  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ    
การอุทธรณ  และการรองทุกข  
 (4) กําหนดระเบยีบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 การดําเนินการตาม (1) ถึง (5)  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัด 
 
 มาตรา 14  การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการขา  
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของ  
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ัน แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา 18  
 หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
กําหนดตามมาตรา 13 ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน และจัดสงสําเนาให  
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ  
 
 มาตรา 15  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือน  
ระดับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ  
การรองทุกข หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวน  
จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด   แตสําหรับการ  
ออกคําส่ังแตงต้ัง  และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง  ตองไดรับความเห็น  
ชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 
 อํานาจในการดําเนินการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  นายกองคการบริหารสวน  
จังหวัดมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันเปนผูใช  
อํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดกําหนด  
 
 มาตรา 16  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดแต  
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดคณะหน่ึง ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบ  



หมาย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวน  
จังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณีเปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความใน  
มาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และ มาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําความใน  
มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 



 มาตรา 17  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้ 
 (1) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผู  
ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 วรรคสาม  
 (2) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองค  
การบริหารสวนจังหวัด  
 (3) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  
 (4) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน  
อ่ืน  
 (5) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การ  
ยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน  
 (6) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  
 (7) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ  
 (8) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพจิารณาอุทธรณและการรองทุกข  
 (9) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัต ิ 
งานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ  
บริหารสวนจังหวัด  
 (10) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏบัิติงานของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 (11) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 (12) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะ  
กรรมการกลางขาราชองคการบริหารสวนจังหวัด  
 เพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการ  
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการโอนหรือ  
การรับโอนตามวรรคหน่ึง (5) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองกําหนด  
หลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบิตหนาที่ในระหวาง  
องคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได  
 
 มาตรา 18  การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา 17  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน  
จังหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนดตามมาตรา 33 (1)  



 
 มาตรา 19  เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไป  
แลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไป  
กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลักเกณฑการบริหาร  
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ  ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันควร หรือการดําเนินการของคณะกรรมการ  
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมติน้ันได 
 
 มาตรา 20  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชีอัตราเงินเดือน  
และประโยชนตอบแทนอ่ืนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละระดับใหเปนมาตรฐานเดียว  
กัน  
 
 มาตรา 21   คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ อนุ - 
กรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
 มาตรา 22  ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการ  
บริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ท้ังน้ีโดยใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติใหเหมาะ  
สมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด  
 

หมวด 2  
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

--------------------- 
 
 มาตรา 23  เทศบาลท่ีอยูในเขตจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหน่ึง  
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  
 (2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน ซึ่งผูวาราชการ  
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนในการบริหารงาน  
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  



 (3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน   ดังน้ี  
  (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน  
สองคน  
  (ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  (ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสอง  
คน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ  
จังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน  
เทศบาลกําหนด  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  
 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวัดเปนเลขานุการคณะ  
กรรมการพนักงานเทศบาล  
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ  
อาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับการ  
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบท  
บัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 24  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแตละแหงเปนไปโดยมี  
มาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบ  
หมาย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน และปลัดเทศบาล  
จํานวนสามคน  



 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแก  
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองจนใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ  
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศ  
บาลแลวแตกรณ ีเปนผูแทนเทศบาล  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และ  
อาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดย  
อนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 17  มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21   และ  
มาตรา 22 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน  
เทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแตกรณี  
 

หมวด 3  
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตาํบล  

------------------------ 
 



 มาตรา 25  องคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตอําเภอหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
รวมกันคณะหน่ึง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดน้ัน   
ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัด  หรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายเปนประธาน 
 (2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน  จํานวนแปดคนซ่ึงผูวาราชการจังหวัด   
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล   
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน   ดังน้ี  
  ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใน  
เขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  ข. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซ่ึง ประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  
  ค. ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือก  
กันเอง จํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
สิบหาคนคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาว  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกประธานองคการบริหารสวนตําบล ประธาน  
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเปนผูแทน  
องคการบริหารสวนตําบล  
 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึงในอําเภอเปนเลขานุการ  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
 ใหนายอําเภอแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึงในอําเภอเปนเลขานุการคณะ  
กรรมการพนักงานสวนตําบล  
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง  
คราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และ มาตรา  9 มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  



 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับ  
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาท่ี  
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการ  
พนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 26  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแต  
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง  
ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานายการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึง่คัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลหรือปลดัองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณีเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 



 
 กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป  และอาจไดรับคัดเลือกอีกไดและใหนําความใน  
มาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10  มาตรา 11   มาตรา 17  มาตรา 18  มาตรา 19  มาตรา 20   มาตรา 21   และ  
มาตรา 22 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวน  
ตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี  
 

หมวด 4  
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร  

-------------------- 
 
 มาตรา 27  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  
ขาราชการกรุงเทพมหานคร  
 

หมวด 5  
การบริหารงานบุคคลในเมืองพทัยา  

---------------------- 
 
 มาตรา 28  เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่งทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน  
 (2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
ประกาศ กําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล   
ผูวาราช การจังหวัดชลบุรีประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งสภา  
เมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน  
หน่ึงคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา  



 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
หกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ  
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยาเปนผูแทน  
พนักงานเมืองพัทยา  
 ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  
 กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง  
คราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15  มาตรา 20  มาตรา 21   
และมาตรา  22 มาใชบังคับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา   
หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี  
 การกาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพทัยา ใหม ี 
อํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแตจะตองอยูภายใต  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  
 

หมวด 6  
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

----------------------- 
 
 มาตรา 29  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย  
การน้ัน  
 

หมวด 7  
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

-------------------------------- 
 
 มาตรา 30  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหเปนไปดวยความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนใน  



ทองถิ่นและประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นไดใหม ี 
คณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา      “ก.ถ.” ประกอบดวย  
 (1) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เปนประธาน  
 (2) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัด  
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน  
ดานการบริหารงานทองถิน่ ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือ  
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ  
 (4) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหน่ึงคน ผูแทนคณะ  
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่ง  
คน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหน่ึงคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมือง  
พัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหมีผูแทนคณะ  
กรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนน้ันคัดเลือกกันเอง  
จํานวนหน่ึงคน  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90) 
 
 การคัดเลอืกกรรมการตาม (4)  ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ของคณะกรรมการน้ัน 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ  
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21  มาใชบังคับกับการปฏิบัติ  
หนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 31  ในการคัดเลอืกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ให  
กรรมการตามมาตรา 30  (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละสามคน และใหบุคคลทั้งเกาคน  
ดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก  
 บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย   



ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราช  
การหรือพนักงานสวนทองถิน่ หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ และ  
ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึงมาใชบังคับดวย  
 ใหนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน  
บุคคลสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาว  
เปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 
 มาตรา 32  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีวาระอยูในตําแหนง  
คราวละหกปนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง  
ถิ่นพนจากตําแหนงคือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
 (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหออก  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เน่ืองจาก 
มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี  
 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง  
 (5) เปนบุคคลลมละลาย  
 (6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
 (7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
 
 มาตรา 33  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี  
 (1) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนด  
โครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทอง  
ถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังน้ี การกําหนดมาตรฐานและแนวทางจะตองไมม ี 
ลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นได  
 (2)  กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการ  
ปกครองสวนทองถิ่น  
 (3)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสามมาตรา 24 วรรคสาม  และ  



มาตรา 26 วรรคสาม  
 (4) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (5) ใหคําปรึกษา คําแนะนําและพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแกองค  
การปกครองสวนทองถิ่น  
 (6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ คณะกรรมการ  
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถิ่น  และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือสงเสริมใหการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  
 (7) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
 การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหน่ึง (1) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ดวย  
 
 มาตรา 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่เห็นวา การกําหนด  
มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือ  
แนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะ  
กรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   
ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคสวนทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งใหคณะกรรมการ  
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแต  
กรณีดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรฐานกลางได และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือ  
การดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการ  
หรือพนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไมเปนธรรมแก  
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีอํานาจ  
สั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได  
 
 มาตรา 35  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ท่ีนํามาจากเงินรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดน้ัน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป  
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินน้ันไมได  
 
 มาตรา 36  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้นใน  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 



 (1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 (2) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตางๆ เกีย่วกบังานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่  
 (4) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (5) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (6) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี และใน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่และสาํนักงานคณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มอบหมาย  
 

บทเฉพาะกาล  
----------------- 

 
 มาตรา 37  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล   
หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการหรือพนักงานสวน  
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง และสิทธิประโยชนเชนเดิม  
 
 มาตรา 38  ผูใดเปนลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล  
หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป โดย  
ไดรับคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม  
 
 มาตรา 39  ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน คณะ  
กรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
และสาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในหนึ่ง  
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  
 ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให  
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันจนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราช  
บัญญัติน้ี  
 ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยว  



กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีใหพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูใน  
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา  40  ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4)  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ  
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 30  (2)  และ (3)  เพ่ือทําหนาท่ีเทาท่ีจําเปน 
 ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการตาม  
มาตรา 33 (3)  ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการ ตามมาตรา   
30 (3) 
 ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง  เลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานกรรมการ  เพื่อทําหนาที่ไปพลาง  
กอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) 
  
 มาตรา  41  บรรดากิจการท่ีกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน  
สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี   ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูกอนวันท่ีพระราช  
บัญญัติน้ีใชบังคับ  ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช  
บังคับ   ใหถือวาการน้ันไดดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 มาตรา  42  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  และคาจางของ  
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจาง  ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา 35  ในวันท่ีพระราช  
บัญญัติน้ีใชบังคับ  ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 35   ภายในหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช  
บังคับ 
  
 มาตรา  43  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน  
ทองถิ่น  ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลางกอน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 นายชวน  หลีกภัย  
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
ไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและ  
ความเหมาะสมของทองถิน่สมควรกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีคณะกรรมการพนักงานสวน  
ทองถ่ินของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดย  
ตรง  และเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหม ี 
ทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม  สมควรใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการ  
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































พระราชบัญญัตรัิกษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 
    

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 

เป็นปีที� 47 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

          พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
          โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ:นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํ
หนา้ที�รัฐสภา ดงัต่อไปนี:  
 

          มาตรา 1  พระราชบญัญติันี: เรียกวา่ พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบญัญติันี:ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา เมื�อพน้กาํหนด
สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
          สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัินี:บงัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใด  
ในทอ้งที�ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใ้ชบ้งัคบัทั:งหมดทุกมาตราหรือยกเวน้มาตราใด ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
          สาํหรับองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นนอกจากที�ระบไุวใ้นวรรคหนึ�งและวรรคสอง การใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติันี:
ใหเ้ป็นไปตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
 

          มาตรา 3  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
พ.ศ. 2503 
 

          มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันี:  
          ที�สาธารณะ หมายความวา่  สาธารณสมบติัของแผน่ดินนอกจากที�รกร้างวา่งเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางนํ:าดว้ย 
          สถานสาธารณะ หมายความวา่  สถานที�ที�จดัไวเ้ป็นสาธารณะสาํหรับประชาชนใชเ้พื�อการบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่น
ใจ หรือการชุมนุม   



         ถนน หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทางทางขา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก ตรอก 
ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ�งเจา้ของยนิยอมใหป้ระชาชนใชเ้ป็นทางสญัจรได ้
          ทางนํ:า หมายความวา่  ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอา่งเก็บนํ:า แม่นํ:า หว้ย หนอง คลอง คนัคลอง บึง คู ลาํราง 
และหมายความรวมถึงท่อระบายนํ:าดว้ย 
          อาคาร หมายความวา่  ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน เรือ แพ  ตลาด คลงัสินคา้ สาํนกังาน หรือสิ�งปลกูสร้างอยา่งอื�นซึ�ง
บุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ และหมายความรวมถึงอฒัจนัทร์ เขื�อน ประตูนํ:า อุโมงค ์ หรือป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารดว้ย 
          สิ�งปฏิกูล หมายความวา่  อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวตัถุอื�นใดซึ�งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ�นเหมน็ 
          มูลฝอย หมายความวา่  เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะที�ใส่อาหาร เถา้ มูลสตัว ์ หรือ
ซากสตัว ์รวมตลอดถึงสิ�งอื�นใดที�เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที�เลี:ยงสตัว ์หรือที�อื�น 
          ซากยานยนต ์หมายความวา่  รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ เครื�องจกัรกล เรือ ลอ้เลื�อน ยานพาหนะอื�น ๆ ที�เสื�อมสภาพจน
ไม่อาจใชก้ารไดแ้ละหมายความรวมถึงชิ:นส่วนของรถ เครื�องจกัรกล หรือยานพาหนะ 
          เจา้พนกังานทอ้งถิ�น หมายความวา่ 
          (1) นายกเทศมนตรี สาํหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาํหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ผูว้า่ราชการจงัหวดั สาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
          (4) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) ปลดัเมืองพทัยา สาํหรับในเขตเมืองพทัยา 
          (6) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นขององคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิ�น สาํหรับใน
เขตราชการส่วนทอ้งถิ�นนั:น 
          พนกังานเจา้หนา้ที� หมายความวา่ 
          (1) ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล สาํหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ปลดัสุขาภิบาล  สาํหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนายอาํเภอ สาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
          (4) ปลดักรุงเทพมหานคร ผูอ้าํนวยการเขต และผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตสาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) รองปลดัเมืองพทัยา สาํหรับในเขตเมืองพทัยา 
          (6) ผูซึ้�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั:งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี:  
          ราชการส่วนทอ้งถิ�น หมายความวา่  เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิ�น 
          ขอ้กาํหนดของทอ้งถิ�น หมายความวา่  ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซึ�งตราขึ:นโดยราชการส่วน 
ทอ้งถิ�น 
 

          มาตรา 5  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบญัญติันี:  และใหมี้อาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัราคา่ธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญตัินี:  และกาํหนด



กิจการอื�นเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี:   ทั:งนี:  ในส่วนที�เกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�ของแตล่ะกระทรวง 
          กฎกระทรวงนั:น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด 1 

การรักษาความสะอาดในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ 
    

 

          มาตรา 6  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที�อยูติ่ดกบัทางเทา้ มีหนา้ที�ดูแลรักษาความสะอาด
ทางเทา้ที�อยูติ่ดกบัอาคารหรือบริเวณของอาคาร 
          ในกรณีที�เป็นตลาด ไม่วา่จะเป็นตลาดที�ขายอาหารหรือสินคา้ประจาํทุกวนัหรือเฉพาะคราว ใหเ้จา้ของตลาดมีหนา้ที�
ดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ที�อยูติ่ดกบัตลาด และใหผู้ค้รอบครองส่วนหนึ�งส่วนใดของตลาดมีหนา้ที�รักษาความสะอาด
บริเวณตลาดที�ตนครอบครอง 
          ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี:  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจา้ของตลาด หรือผู ้
ครอบครองส่วนหนึ�งส่วนใดของตลาด จะมอบหมายใหค้นหนึ�งคนใดหรือหลายคนเป็นผูมี้หนา้ที�ดูแลรักษาความสะอาดแทนตน
ก็ได ้ และใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ที�และความรับผดิแทนผูม้อบหมาย ในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรานี:และ
พนกังานเจา้หนา้ที�ไม่อาจหาตวัผูรั้บมอบหมายได ้ ใหถื้อวา่ไม่มีการมอบหมาย และใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือ
บริเวณของอาคาร เจา้ของตลาด หรือผูค้รอบครองส่วนหนึ�ง 
ส่วนใดของตลาด เป็นผูรั้บผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรานี: 
 

          มาตรา 7  ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา 6 ใหบุ้คคลตามมาตรา 6 มีอาํนาจแจง้ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัินี: มิ
ใหก้ระทาํการหรือใหแ้กไ้ขการกระทาํอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติันี:  ถา้ผูถ้กูแจง้หรือผูถู้กหา้ม   ไม่ปฏิบตัิตาม ใหรี้บ
แจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ตามมาตรา 51 เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานวา่ตนมิไดก้ระทาํความผิดตามมาตรานี: 
 

          มาตรา 8  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือที�ดินผูใ้ด 
          (1) วางกระถางตน้ไมบ้นทางเทา้หรือปลกูตน้ไมที้�บริเวณภายนอกอาคารที�ตนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครอง และปล่อย
ปละละเลยใหต้น้ไมเ้หี�ยวแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยใหมี้สิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอย ในกระถางตน้ไมห้รือที�
บริเวณภายนอกของอาคาร 
          (2) ปลอ่ยปละละเลยใหต้น้ไมห้รือธญัพืชที�ตนปลูกไวห้รือที�ขึ:นเองในที�ดินของตนใหเ้หี�ยวแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง 
หรือปล่อยปละละเลยใหมี้การทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในบริเวณที�ดินของตน 
          ถา้การปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบญัญติันี: 
 

          มาตรา 9  หา้มมิใหผู้ใ้ดอาบนํ:าหรือซกัลา้งสิ�งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ�งมิไดจ้ดัไวเ้พื�อการนั:น หรือใน
บริเวณทางนํ:าที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดป้ระกาศหา้มไว ้
 



          มาตรา 10  การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ:ง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที�สาธารณะ จะกระทาํไดต้่อเมื�อไดรั้บ
หนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�กาํหนด
ในหนงัสืออนุญาตดว้ย 
          การขออนุญาต การอนุญาต การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม และการงดเวน้ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดงักล่าวตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่กรณีใดพึง   อนุญาตไดห้รือ
อนุญาตไม่ได ้และกาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตไวด้ว้ย 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�นราชการส่วนอื�นหรือรัฐวสิาหกิจหรือของ
หน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้หรือเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที�ซึ�งราชการส่วน 
ทอ้งถิ�นจดัไวเ้พื�อการนั:น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั:งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั:งสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งรัฐ 
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
หรือตน้ไม ้ เพียงเพื�อใหท้ราบชื�อเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ชื�ออาคาร เลขที�อาคาร หรือขอ้ความอื�นเกี�ยวแก่การเขา้ไปและ
ออกจากอาคารนั:น 
 

          มาตรา 11  การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� หรือไดรั้บ
อนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในการอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือ 
พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลด รื:อ ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั:นภายในเวลาที�กาํหนด 
          ถา้การโฆษณาดงักล่าวตามวรรคหนึ�งมีขอ้ความหรือภาพที�มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจาร พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจปลด รื:อ ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั:นไดเ้องโดยคดิ
คา่ใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามที�ไดใ้ชจ่้ายไปจริง 
 

          มาตรา 12  หา้มมิใหผู้ใ้ดขดู กระเทาะ ขีด เขียน พน่สี หรือทาํใหป้รากฏดว้ยประการใด ๆ ซึ�งขอ้ความ ภาพ หรือรูป
รอยใด ๆ ที�กาํแพงที�ติดกบัถนน บนถนน ที�ตน้ไม ้หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�อยูติ่ดกบัถนนหรืออยูใ่น   ที�สาธารณะ เวน้
แต่เป็นการกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของหน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้
 

          มาตรา 13  เจา้ของรถซึ�งใชบ้รรทุกสตัว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย  สิ�งปฏิกลู มูลฝอยหรือสิ�งอื�นใด ตอ้งจดัใหร้ถนั:นอยู่
ในสภาพที�ป้องกนัมิใหมู้ลสตัวห์รือสิ�งดงักลา่วตกหล่น รั�วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหวา่งที�ใช ้   รถนั:น รวมทั:ง
ตอ้งป้องกนัมิใหน้ํ:ามนัจากรถรั�วไหลลงบนถนน 
          ถา้มีกรณีดงักล่าวตามวรรคหนึ�งเกิดขึ:น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�เจา้พนกังานจราจรหรือตาํรวจที�ปฏิบติัหนา้ที�ควบคุม
การจราจรมีอาํนาจสั�งใหผู้ข้บัขี�นาํรถไปที�สถานีตาํรวจ ที�ทาํการขนส่ง หรือสาํนกังานขององคก์ารปกครอง   ทอ้งถิ�น และยดึรถ
นั:นไวจ้นกวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถจะชาํระคา่ปรับ 
 

          มาตรา 14  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ปล่อยสตัว ์นาํสตัว ์หรือจูงสตัวไ์ปตามถนนหรือเขา้ไปในบริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดป้ระกาศหา้มไว ้
          (2) ปล่อยใหส้ตัวถ่์ายมูลบนถนนและมิไดข้จดัมลูดงักล่าวใหห้มดไป 



          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นใหน้าํขบวนสตัวห์รือ 
ฝงูสตัวห์รือจูงสตัวไ์ปตามถนน และไดเ้สียคา่ธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ�น 
 

          มาตรา 15  หา้มมิใหผู้ใ้ดลา้งรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทาํใหถ้นนหรือ
สถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 

          มาตรา 16  หา้มมิใหผู้ใ้ดใชส่้วนหนึ�งส่วนใดของถนนเป็นสถานที�ซ่อมเปลี�ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั:งอปุกรณ์
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือลอ้เลื�อน 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การแกไ้ขรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อนที�เครื�องยนตข์ดัขอ้งหรืออปุกรณ์
ชาํรุดขณะใชถ้นน เพื�อใหร้ถหรือลอ้เลื�อนดงักล่าวใชก้ารไดต้่อไป 
 

          มาตรา 17  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหท้างเทา้ชาํรุดเสียหาย 
          (2) จอดหรือขบัขี�รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อน บนทางเทา้ เวน้แต่เป็นการจอดหรือขบัขี�เพื�อเขา้ไปในอาคาร
หรือมีประกาศของเจา้พนกังานจราจรผอ่นผนัใหจ้อดหรือขบัขี�ได ้
 

          มาตรา 18  หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ:ง วาง หรือกองซากยานยนตบ์นถนนหรือสถานสาธารณะ 
 

          มาตรา 19  หา้มมิใหผู้ใ้ดตั:ง วาง หรือกองวตัถุใด ๆ บนถนนเวน้แต่เป็นการกระทาํในบริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ประกาศกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 
 

          มาตรา 20  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาํหน่ายสินคา้บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
          (2) ใชร้ถยนตห์รือลอ้เลื�อนเป็นที�ปรุงอาหารเพื�อขายหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          (3) ขายหรือจาํหน่ายสินคา้ซึ�งบรรทกุบนรถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือลอ้เลื�อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินคา้ตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบคุคลหรือใน
บริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ประกาศผอ่นผนัใหก้ระทาํไดใ้นระหวา่งวนั เวลาที�กาํหนดดว้ยความ
เห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 
 

          มาตรา 21  หา้มมิใหผู้อ้ยูใ่นรถยนตห์รือผูข้บัขี�หรือผูน้ั�งซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์ ซื:อสินคา้ที�ขายหรือจาํหน่ายใน
สถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวน้ถนนส่วนบุคคล 
 

          มาตรา 22  หา้มมิใหผู้ใ้ดจูง ไล่ หรือตอ้นสัตวล์งไปในทางนํ:าซึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ไดปิ้ด
ประกาศหา้มไว ้ณ บริเวณดงักล่าว 
 



          มาตรา 23  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิ:งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก่อสร้างลงในทางนํ: า หรือกองไว ้ หรือ
กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหว้ตัถุดงักลา่วไหลหรือตกลงในทางนํ:า 
          ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งใหผู้ก้ระทาํการตามวรรคหนึ�ง จดัการขนยา้ยวตัถุดงักล่าว
ออกไปใหห่้างจากทางนํ:าภายในระยะเวลาที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�กาํหนด และถา้การกระทาํผดิดงักลา่ว
เป็นอปุสรรคต่อการระบายนํ:าหรือทาํใหท่้อระบายนํ: า คู คลอง ตื:นเขินใหม้ีอาํนาจสั�งให ้
ผูก้ระทาํการตามวรรคหนึ�งแกไ้ขใหท้างนํ:าดงักล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถา้ละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผดิฐานขดัคาํสั�งเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีสาํหรับความผิดตามพระราชบญัญติันี:
ต่อไป 
 

          มาตรา 24  เจา้ของร้านจาํหน่ายอาหารและหรือเครื�องดื�มซึ�งจดัสถานที�ไวส้าํหรับบริการลกูคา้ไดใ้นขณะเดียวกนัไมต่ ํ�า
กวา่ยี�สิบคน ตอ้งจดัใหมี้สว้มที�ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง เพื�อใหลู้กคา้ใชใ้น   ระหวา่งเปิดทาํการคา้ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้ของร้านจาํหน่ายอาหารและหรือเครื�องดื�มซึ�งจดัใหมี้ขึ:นในบริเวณงานเทศกาล
หรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 
 

          มาตรา 25  เจา้ของสถานีบริการการจาํหน่ายนํ:ามนัเชื:อเพลิงหรือก๊าซสาํหรับยานพาหนะ ตอ้งจดัใหม้ีสว้มที�ตอ้งดว้ย
สุขลกัษณะตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 

การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 
    

 

          มาตรา 26  หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ:งสิ�งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ�งอื�นใดในบริเวณที�ได้
ปลูกหญา้หรือตน้ไมซึ้�งราชการส่วนทอ้งถิ�นราชการส่วนอื�นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจา้ของ 
 

          มาตรา 27  หา้มมิใหผู้ใ้ดโคน่ตน้ไม ้ตดั เด็ด หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้กิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอนัตราย
แก่ตน้ไม ้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของตน้ไมที้�ปลูกไวห้รือขึ:นเองตามธรรมชาติในที�สาธารณะหรือสถาน
สาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของผูไ้ดรั้บมอบหมายจากพนกังานเจา้หนา้ที� หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือใหโ้คน่หรือตดัตน้ไมจ้ากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
          มาตรา 28  หา้มมิใหผู้ใ้ดปล่อยหรือจูงสัตวเ์ขา้ไปในบริเวณที�ราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�น หรือ 
รัฐวสิาหกิจไดป้ลูกหรืออนุญาตใหผู้อื้�นปลูกหญา้หรือตน้ไมไ้ว ้และไดปิ้ดประกาศหรือปักป้ายหา้มไว ้
 

หมวด 3 

การห้ามทิ5งสิ*งปฏิกลูมูลฝอยในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ 



    

 

          มาตรา 29  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที�สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ�งมิใช่สถานที�ที�ราชการ
ส่วนทอ้งถิ�นไดจ้ดัไวเ้พื�อการนั:น 
 

          มาตรา 30  หา้มมิใหผู้ใ้ดเท ปลอ่ยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางนํ:า 
 

          มาตรา 31  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
         (1) บว้นหรือถ่มนํ:าลาย เสมหะ บว้นนํ: าหมาก สั�งนํ:ามูก เทหรือทิ:งสิ�งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื:นรถหรือพื:นเรือ
โดยสาร 
          (2) ทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที�ที�ราชการส่วนทอ้งถิ�นไดจ้ดัไว ้
          มาตรา 32  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยลงบนที�สาธารณะ 
          (2) ปล่อยปละละเลยใหมี้สิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในที�ดินของตนในสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ 
          มาตรา 33  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิ:งสิ�งปฏิกูล มูลฝอย นํ:าโสโครกหรือสิ�งอื�นใดลงบนถนนหรือในทางนํ:า 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ�งจอดหรืออยูใ่นทอ้งที�ที�
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นยงัไมไ่ดจ้ดัสว้มสาธารณะหรือภาชนะสาํหรับทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
          มาตรา 34  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที�สาธารณะหรือใน
สถานสาธารณะ 
 

หมวด 4 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    

 

          มาตรา 35  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหโ้คมไฟ ป้าย ศาลาที�พกั มา้นั�ง สว้ม หรือสิ�งอื�นใด  
ที�ราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือรัฐวิสาหกิจไดจ้ดัทาํไวเ้พื�อสาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้
 

          มาตรา 36  หา้มมิใหผู้ใ้ดปีนป่าย นั�ง หรือขึ:นไปบนรั: ว กาํแพง ตน้ไมห้รือสิ�งค ํ:ายนัตน้ไมใ้นที�สาธารณะ 
 

          มาตรา 37  หา้มมิใหผู้ใ้ดยนื นั�ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที�สาธารณะ 
 

          มาตรา 38  หา้มมิใหผู้ใ้ดเลน่วา่ว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ 
ส่วนหนึ�งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที�มีประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหา้มไว ้
 

          มาตรา 39  หา้มมิใหผู้ใ้ดติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ในที�สาธารณะ เวน้แต่ไดรั้บหนงัสืออนุญาต 



จากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� หรือเป็นการกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือ 
รัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้หรือเป็นการวางไวเ้พียงชั�วคราว 
          การติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ในที�สาธารณะโดยมิไดมี้หนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที� หรือไดรั้บอนุญาตแต่มไิดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในการอนุญาต ให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งใหผู้ก้ระทาํการตามวรรคหนึ�งปลดหรือรื:อถอนภายในเวลาที�กาํหนด ถา้ผู ้
นั:นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขดัคาํสั�งเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือ
พนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีตามพระราชบญัญติันี:ต่อไป 
 

          มาตรา 40  หา้มมิใหผู้ใ้ดติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ที�อาคาร ในลกัษณะที�สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ 
          ถา้มีกรณีดงักล่าวเกิดขึ:นให ้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีหนงัสือเตือนใหเ้ก็บหรือจดัทาํ 
ใหเ้ป็นที�เรียบร้อย ถา้ผูติ้ดตั:ง เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขดัคาํสั�ง 
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีตาม 
พระราชบญัญติันี:ต่อไป 
 

          มาตรา 41  เจา้ของอาคารซึ�งตั:งอยูใ่นระยะไม่เกินยี�สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที�มีผิวจราจรกวา้งไม่ตํ�ากวา่แปดเมตร 
และที�ผูส้ัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจ้ากถนนนั:น ตอ้งดูแลรักษาอาคารนั:นมิใหส้กปรกรกรุงรัง 
 

หมวด 5 

อํานาจหน้าที*ของเจ้าพนักงานท้องถิ*นหรือพนักงานเจ้าหน้าที* 
    

 

          มาตรา 42  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยที�จะใหค้าํแนะนาํผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครเพื�อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที�
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี:  
          ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�น ใหเ้ป็นอาํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั และของ
ปลดักระทรวงมหาดไทยสาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

          มาตรา 43  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายก 
เทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลดัเมืองพทัยามีหนา้ที�รับผิดชอบการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี:ของพนกังาน
เจา้หนา้ที�ซึ� งอยูใ่นการปกครองบงัคบับญัชาของตน 
          ในกรณีที�ไดมี้การมอบหมายใหร้องผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลดักรุงเทพมหานคร รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
นายอาํเภอ เทศมนตรี หรือปลดัเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลดัสุขาภิบาล หรือผูบ้ริหารองคก์าร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นช่วยปฏิบติัหนา้ที� ใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ที�รับผิดชอบเช่นเดียวกบัผูม้อบหมาย 
 



          มาตรา 44  นอกจากอาํนาจหนา้ที�ที�ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญตัินี: ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�มี
อาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี: 
          (1) โฆษณาใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี:  
          (2) สอดส่องและกวดขนัไมใ่หมี้การฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี:โดยเคร่งครัด 
          (3) ตกัเตือนผูก้ระทาํความผดิ หรือสั�งใหผู้ก้ระทาํความผิดแกไ้ขหรือขจดัความสกปรกหรือความไมเ่ป็นระเบียบหรือ
ความไม่เรียบร้อยใหห้มดไป 
          (4) จบักมุผูก้ระทาํความผดิซึ�งไมเ่ชื�อฟังคาํตกัเตือนและดาํเนินคดีตามพระราชบญัญติันี:  
 
          มาตรา 45  เมื�อมีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี: เกิดขึ:นในทอ้งที�ใดและพนกังานเจา้หนา้ที�ไม่อาจทราบตวั
ผูก้ระทาํผิด ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ของทอ้งถิ�นนั:นทุกคนร่วมกนัขจดัหรือแกไ้ขไมใ่หสิ้�งที�ผิดกฎหมาย   ปรากฏอยูใ่นที�
สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอ่ไป 
          ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นจดัหาอุปกรณ์และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ที�ในการปฏิบติัการ และใหว้าง
ระเบียบการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ที�ตามวรรคหนึ�ง 
 

          มาตรา 46  ในกรณีที�ไดจ้บักมุผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี:ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�แจง้ใหผู้ก้ระทาํความผิด
จดัการลบ ลา้ง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ�งที�เป็นความผิดมิใหป้รากฏอีกตอ่ไปภายในระยะเวลาที�   กาํหนด ถา้ผูก้ระทาํ
ความผิดยนิยอมปฏิบติัตาม ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนั ถา้ผูก้ระทาํความผิดไม่ปฏิบติัตาม พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจจดัทาํหรือ
มอบหมายใหผู้อื้�นจดัทาํใหเ้กิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให ้   ผูก้ระทาํความผดิชดใชค่้าใชจ่้ายในการเขา้
จดัทาํความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที�ไดใ้ชจ่้ายไปจริงใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิ�น แต่การชดใชค้า่ใชจ่้ายไม่ลบ
ลา้งการกระทาํความผดิหรือระงบัการดาํเนินคดีแก่ 
ผูก้ระทาํความผดิ 
          มาตรา 47  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจประกาศกาํหนดเวลาหา้มเขา้หรืออยูใ่นสถานสาธารณะ ประกาศนั:นให้
ติดตั:งหรือแขวนไวใ้นบริเวณสถานสาธารณะที�หา้มนั:นซึ�งเห็นไดง้่าย 
 

          มาตรา 48  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันี:  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือผูซึ้�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั:งและ
พนกังานสอบสวนมีอาํนาจเปรียบเทียบได ้ เมื�อผูต้อ้งหาชาํระคา่ปรับตามที�เปรียบเทียบภายในสิบหา้วนั   แลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิก
กนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
          ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามที�เปรียบเทียบหรือเมื�อยนิยอมแลว้ไม่ชาํระคา่ปรับภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหด้าํเนินคดี
เพื�อฟ้องร้องต่อไป 
          คา่ปรับที�ไดจ้ากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ�ง ใหแ้บ่งแก่ผูแ้จง้ตามมาตรา 51 กึ�งหนึ�ง และพนกังานเจา้หนา้ที� เจา้
พนกังานจราจร หรือตาํรวจที�ปฏิบติัหนา้ที�ควบคุมการจราจร ผูจ้บักมุอีกกึ�งหนึ�ง 
 

          มาตรา 49  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 วรรคสาม คา่ธรรมเนียมและค่าปรับที�เปรียบเทียบตามพระราชบญัญติันี:ใหเ้ป็น
รายไดข้องราชการส่วนทอ้งถิ�น 



 

          มาตรา 50  ในกรณีที�มีการกระทาํความผดิหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี:  ให้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจจบักมุผูก้ระทาํความผิดหรือผูที้�ตอ้งสงสยัวา่กระทาํความผิดนั:นพร้อมดว้ย
ยานพาหนะ เครื�องมือ และสิ�งของที�ใชใ้นการกระทาํความผิดเพื�อดาํเนินการตามกฎหมายได ้
          ในการปฏิบติัหนา้ที� ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�แสดงบตัรประจาํตวัเมื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งร้องขอ   
          บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที� ใหเ้ป็นไปตามแบบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 

          มาตรา 51  ในกรณีที�มีผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี:ประชาชนผูพ้บเห็นอาจแจง้ความตอ่พนกังานสอบสวน 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� เพื�อใหพ้นกังานสอบสวน เจา้พนกังานทอ้งถิ�น   หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนา้ที�โดยไม่ชกัชา้ และใหถื้อวา่ประชาชนผูพ้บเห็นการกระทาํความผิดดงักลา่วเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญา 
 

หมวด 6 

บทกําหนดโทษ 
    

 

          มาตรา 52  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศ
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นที�ไดป้ระกาศตามมาตรา 47  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้ร้อยบาท 
 

          มาตรา 53  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ�งพนับาท 
 

          มาตรา 54  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 8 วรรคหนึ�ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 
มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสองพนับาท 
 

          มาตรา 55  ผูใ้ดขบัขี�รถซึ�งบรรทกุมูลสตัว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีนํ:ามนั และวตัถุดงักล่าวไดต้กหล่น 
ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั�วไหลลงบนถนน ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสามพนับาท 
 

          มาตรา 56  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 10 วรรคหนึ�ง  มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ�ง มาตรา 17 หรือมาตรา 
18  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้พนับาท 
 

          มาตรา 57  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 13 วรรคหนึ�ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ�ง 
หรือมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ�งหมื�นบาท 
 

          มาตรา 58  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
          นอกจากตอ้งระวางโทษปรับตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตอ้งระวางโทษ



ปรับอีกวนัละหนึ�งร้อยบาทเรียงรายวนั จนกวา่จะไดป้ฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวง 
 

         มาตรา 59  พนกังานสอบสวน เจา้พนกังานทอ้งถิ�น หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 51  
ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผิดตามที�มีการแจง้ความนั:น 
 

บทเฉพาะกาล 
    

 

          มาตรา 60  บรรดาคาํขออนุญาตที�ยื�นไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี:ใชบ้งัคบัและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้
พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� การอนุญาตและใบอนุญาตที�ไดใ้หไ้วก่้อนวนัที�พระราชบญัญตัินี: ใชบ้งัคบัหรือการ
ปฏิบติัของผูข้อรับใบอนุญาตตามที�ไดรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถื้อวา่เป็นคาํขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติันี: 
 

          มาตรา 61  อุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2503 ที�
ไดย้ื�นไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี:ใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชไ้ดต่้อไปจนกวา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะไดว้นิิจฉัยชี:ขาด 
 

          มาตรา 62  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั�งซึ�งออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2503 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต้่อไป   ทั:งนี:  เพียงเท่าที�ไมข่ดัหรือแยง้กบั
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี: 
 

   ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานนัท ์ปันยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ 
    

 

   ลาํดบัที�                   ประเภท                  จาํนวนเงิน 
 
     1.    คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผน่ประกาศ 
           หรือเขียนขอ้ความ หรือภาพ ติดตั:ง เขียนป้าย 
           หรือเอกสาร หรือทิ:งหรือโปรยแผน่ประกาศ 
           เพื�อโฆษณาแก่ประชาชน                      200 บาท 
 



 
 
       

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี:  คือ เนื�องจากพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  พ.ศ. 2503 ซึ�งเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานดา้นการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัโดยเฉพาะในส่วนที�
เกี�ยวกบับทลงโทษและอาํนาจหนา้ที�ของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น เป็นเหตใุหก้ารดาํเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมืองไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองเสียใหม่ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ:น  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี:  
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(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 , 

L '11Vlth ~if 'UEJ'ID1vlvi1 L 'Ll'U fl1 'j 1 ~'j1'1J fl1 'j'1'J'UVJ' eN ~ 'U VI 1 elVl'tl'J EM 1'U'1J el'l 1~Vl1 el 'j1'lJ fl1'ji:1'J'UVJ' el \I ~'U ~ 'U ... 
'j'Jl.Jrr-:imri' m'jtJ~V11'j~1'U:il -:iV11' lilV11meln'll'U~1vi'1tJl.Je:JtJVlm EJ 1 ~ :il lil Ln tJ vi 1 L u'U mJn tJ~ -:itl n n '1 LL'1~l.J mJm.1iT 'U 

':..Ju u 

V11l.J~ L ~'U'1:1Jfn'j LLm~ 1~!K'UU~!1'Ul1Y-11Jn\11'UL'11VIU1~V11l.ln~VllJ1EJl1~1EJ1 'j\J\JTU~1~1'ULL~\I '1\l 1'1'1~L1'U 
fl1'j'\Jnu~VIU1ffililEJlJ'llel'U L ~el 1 ~Lfl"1fl11l.JL~EJVl1EJLLrl~Vl~\lmlil 

:;.J u u 

m'j'Lnu 'LJ'U LL'1~n 1-:il'lil~\ltln n mL'1~l.1'1NelEJ 1 ~L U'U 1 'llml.1Vl'1 mnru.n LL'1~15 mJ~ m~'Vl'j'J\1:1JV11lil 1 vm ':..Ju u 

n1V1'U"1 LlilEJ'\J'j~ml'11 m1'lln'1'11~LtJn~1 LL'1~ 1 'Wmru~iln~V1mEJn1V1'UlilV1'1 rnnru.n i5mJ V1~ell.11m!1'U 11 

L U'\.Jfl1'j'Lti~1~ 1 ~ L U'UV1u1~'LJB\l'j1'lJrn'j'11'LIVi'el"~'LI~'1~~el-:itll)u~1 ~L ll'U 1 tlml.1V1'1mnru.n 15rnJ 
" .. .... ., 

'\ll'jell.J1VJ'j~1'\.J'\.J'\.J lilJ EJ ... 
l.J1VJ'j1 mct/l!:J mlil'\J'j~'1f\lrl'1~vi1L U'\.Jfl'1 fl1'j1'l.Jvl1fl1'j'Lfl'U 'LJ'\.J r\'1-:il'lil Vl1elVl1UJ~ LEJ'llU'11n 

u 

rnJ:il'!il fl1'j~-:itl n fl'1 LL'1 ~l.J'1Nel EJ Llil EJv11Lll'\.Jn'jn'1Vl1el1"1ti 1vi'1tJ'\J'j~ LEJ'lluviel'U LL 'Vl'Uvi'1EJrnJ~1?1f11tJ~rn J d.J'U 'U , 

~el\l 1vi'1tJ 1 rn)'\.Jill1V1'11nL '11~i1m1'UV!'el\l~'\.J ~\Id fl1'j'lrn1tJ 1'Uelmu1vi fl1'jelel n 1 tJel'\.Jru1vi fl1'jvJelel1EJ , " , "' , ., , 
1 tJel'\.Jru1vi m'j'1Jel1tJ 1 rnL 'Vl'U 1 tJel'Uru1vi LL'1~fl1'jeleln 1rnL'Vl'\.J1 tJel'\.Jru1vi 1~LU'\.J1 tlml.1Vl'1 rnnru.n LL'1~15mJ ""' , .., , " 
~rl1Vl'U"11 'UoLJel rl1Vl'Ulil'LJel\IVl'el\l~'U 

1tJel'\.Jru1vi~eleln1~V11lJ'J'j'jflVf~-:i1~iJmti~\lvlel1 tJd , " , 
(C9l) 1 tJe:i~ qj1Vln1J1'Uvl1n1'j'Lfl'ULL'1~'1J'U~\ltll) QmL'1~lJ'1NelEJ 1 ~n m~Vl~\llJU'ULLvll'U~ eleln 1 'Uel~qj1Vl 
(l!:J) 1tJel~qj1Vlfl1'jfl1-:il'lil~\ltll)Q'1LL'1~lJ'1NelEJ1 ~ilm ~~1UU'ULLvll'\.J~eleln 1 tJB~qj1Vl 
(m) 1 tJel~qj1V1fl1'j'\111'\J'j~ LEJ'llU'11 nrnJ:il!'lrn 'j~\l'lll)Q'1LL'1~lJ'1NelEJ1 ~iJm~~1lJ'11tJ LLvll'\.J~ 

el el n 1rnmru1 vi , " 
0"11vi'1tJ 1 tJel~ qJ1vimm'j'jflV1~\ILL~1 1 VI~ el111vi'1tJe:i~ qJ1vivi1l.ln~V1mt111vi'1EJm'j'11Li1Jru~'1JLL~1 
l.J1VJJ1 mct/m L~el'\J'j~ LEJ'll'U1'\.Jfl1'j1n~1fn1:1J'1~el1"1LL'1:m1J-:5'1il'j~LUEJ'U1 'Ufl1'jfllilLLEJn Ltl'U 

'LJ'U LL'1~ r\'1-:il'lil~-:itl nnmL'1~l.1'1NelEJ 1 Vf 'j1'lJm'j~1'UYl'el\l~'UiJV1u1~ele:in-LJ'eln1V1'\.Jlil'VmVi'e:i"~'LI ~"v1e:i 1 tJd 
dJ u u 

(C9l) n1V1'U"1V1'1 mnru.n fl1'j:il'lil 1 Vlil~'jel-:J1tJ~-:itll) QmL'1~lJ'1NelEJ 1 'Ll?tm'U~ Le:in'll'U~Llllil 1 Vf '\J'j~'lJ1'll'U 
L oLJ11 tJ1vi' 

(l!:J) fllVl'UlillBfl1'jfllilLLEJn Ltl'U "lJ'U LL'1~n1:5'1il~\ltlnn'1LL'1~lJ'1NelEJ ':..Ju u 

(m) rl1WUlil BV1J1A15'j'jl.J L UEJlJ 1'Ufl1'j1 Vl'U~fl1'j'1JtJ\l'j1'lJfl1'j~'J'UYl'el\l~'U Vl1elVIU'JEJ\11'U'Vel\11~ .... 
I I I.I' I I 

di I V Q. di Q.J If Q I Q.J Q.J Cl c:il I V .Q. 

'\ll'jel 'j1'lJ m 'j?f 'J '\.J'Vl el\l '1 '\.J el '\.J'j'J lJ Vl\I el" fl m 'j'LJ 'j'Vf1 'j?f 'J'\.J'1 "'1111 lil'\ll'j el L el n'll'\.J 'V1'j1'lJn1 'j?f TU'Vl el\l '1 '\.Jl.l el'U Vll.11 EJ 

1 Vlvi1L u'\.Jfl1'jLL 'Vl'U 1 'UmJLntJ 'V'U LL'1~n1-:ilvi~-:itll)QmL'1~lJ'1NelEJ hJLn'LIB'viJ1~n1V1'\.Jlil 1 'Un~m~'VJ'j'J\I 
(~) n1V1'UlilBm1f115'j'jlJLUEJl.l 1 tJm~qJ1vim:1Jl.11V1J1 mcdlv 1:WLn'UB'm1~ n1V1'Ulil 1 'Wn~m~'Vl'j'J\J 
(ct) rl1Vl'U"1n1J~'U1lil~'11 L U'U L~ EJ'JoLJ el\! n'U n1J:il'!il n1 'j~\ltl n n'1 LL'1~l.J'1 t:Jel EJ b ~el 1 Vl'1 n~ v\I d..J 'U 'U 'U 

~1EJ'1'V~n~ru~ , 
fl1'j'\Jl)u~VIU1~'Vel\l'j1'lJfl1'j'1'J'UVi'e:J\l~'U 1 'Ufl1'jfllilLLEJn Ltl'U 'V'U LL'1~n1-:ilvi~-:itll) Q'1 LL'1~lj'1Nel EJ 

'j1'lJn1'j~'J'UV!'el'l~'U~el\lvi1LU'Ufl1'j1 VlL U'U 1 UV11l.JoLJ eln1Vl'Ulil'Vtl\1Vl'el\l~'UV11l.JJ'j'jfl'\ll~\lvl'J EJ rr-:id 1 VlJ1'lJ fl1 'j 
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พระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๐)   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่  ๑  มกราคม  ของปที่มีการเลือก 

(๒) ไมเปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

(๓) ไมเปนคนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๔) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจํา  และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ 

ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๕)  ของมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“(๑๕)  ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือถูกเพิกถอน 

สิทธิเลือกต้ัง” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๓   และมาตรา   ๑๔   แหงพระราชบัญญั ติ 

ลักษณะปกครองทองที่   พระพุทธศักราช   ๒๔๕๗   ซ่ึงแก ไขเพิ่ม เ ติมโดยพระราชบัญญั ติ 

ลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓  การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และใหกระทําโดยวิธีลับ 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อประโยชนในการเลือกผูใหญบาน  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงนายอําเภอแตงต้ัง 

จากเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสามคน  และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ 

นับถือของราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินเจ็ดคน  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การแตงต้ังกรรมการ  วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ  และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อราษฎรสวนใหญเลือกผูใดเปนผูใหญบานแลว  ใหนายอําเภอออกคําส่ังเพื่อแตงต้ัง   
และใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  ในกรณีที่ผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหใช 
วิธีจับสลาก  ทั้งนี้  เมื่อนายอําเภอไดมีคําส่ังแตงต้ังผูใหญบานแลวใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อออก
หนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่มีการคัดคานวาผูซ่ึงไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามวรรคสี่ไดรับเลือกมาโดยไมสุจริต
และเที่ยงธรรม  ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน  และถาผลการสอบสวนไดความตามที่มีผูคัดคาน 
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงโดยเร็ว  ทั้งนี้  ภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ัง   

การพนจากตําแหนงของผูใหญบานตามวรรคหา  ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ผูใหญบาน 
ไดกระทําลงไปในขณะที่ดํารงตําแหนง 

มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุครบหกสิบป 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   ๑๒   เวนแตในกรณีที่ได รับ 

อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี  มิใหถือวามีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๑๒  (๕) 

(๓) ตาย 
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๕) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ 
(๖) เมื่อราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑  ในหมูบานนั้น 

จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑  ทั้งหมด  
เขาชื่อกันขอใหออกจากตําแหนง  ในกรณีเชนนั้นใหนายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง   เมื่อได รับรายงานการสอบสวนของ 

นายอําเภอวาบกพรองในหนาที่  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 
(๘) ไปเสียจากหมูบานที่ตนปกครองติดตอกันเกินสามเดือน  เวนแตเมื่อมีเหตุอันสมควร 

และไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน  ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง  เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑๑) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงตองทําอยางนอยทุกหาปนับแตวันที่ 

ไดรับการแตงต้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา   

ในกรณีที่ผูใหญบานพนจากตําแหนงตาม  (๘)  ใหนายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบโดยเร็วดวย 

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม   (๑๑)  ตองกําหนดใหราษฎร 

ในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานดวย” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   

พระพุทธศักราช   ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๒)  

พุทธศักราช  ๒๔๘๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  เมื่อปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเลือกผูใหญบานข้ึนใหม 

(๑) กรณีที่หมูบานใดมีจํานวนราษฎรเพิ่มข้ึนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  เมื่อกํานันและผูใหญบาน 

ในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นวา  จํานวนราษฎรนั้นเกินกวาความสามารถของผูใหญบานคนเดียว 

จะดูแลปกครองใหเรียบรอยได  ใหกํานันรายงานตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 

ไปยังผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร  ใหต้ังหมูบานข้ึนใหมและเลือกผูใหญบาน

เพิ่มเติมข้ึนใหมได 

(๒) กรณีที่ผูใหญบานของหมูบานใดวางลง  ใหเลือกผูใหญบานภายในกําหนดสามสิบวัน 

นับแตวันที่ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง   

ในกรณีมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานภายในกําหนดตาม  (๒)  ได  ใหผูวาราชการ 

จังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน  และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกผูใหญบาน  ผูวาราชการจังหวัด 

จะแตงต้ังผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูใหญบาน  หรือจะแตงต้ังบคุคลผูมคุีณสมบติัและ

ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๒  เปนผูรักษาการผูใหญบานจนกวาจะมีการเลือกผูใหญบานก็ได” 



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๒)  

พุทธศักราช  ๒๔๘๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ผูใหญบานทําหนาที่ชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนา

ราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก 

ราษฎรในหมูบาน 

(๒) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน  รวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรม

และประเพณีในทองที่ 

(๓) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับบริการ 

กับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน  ทุกขสุขและความตองการที่ จําเปนของราษฎร 

ในหมูบาน  แจงตอสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการแกไขหรือชวยเหลือ 

(๕) ใหการสนับสนุน  สงเสริม  และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่หรือการใหบริการ

ของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการไดแนะนํา 

(๗) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ  กฎหมาย  หรือระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  ในการนี้  สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 

(๘) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพื่อบําบัดปดปอง 

ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน  รวมตลอดทั้งการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

(๙) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละ 

หนึ่งคร้ัง 

(๑๐) ปฏิบัติตามคําส่ังของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณที่ไมปกติซ่ึงเกิดข้ึน 

ในหมูบานใหกํานันทราบ  พรอมทั้งรายงานตอนายอําเภอดวย 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

หรือตามที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยงานอื่นของรัฐ  ผูวาราชการจังหวัด  หรือนายอําเภอมอบหมาย” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๐)   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘  ตรี  ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย  ผูใหญบาน  

เปนประธาน  ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาในหมูบาน  

ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน  เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง  และกรรมการหมูบาน

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจากผูซ่ึงราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  

จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน 

คณะกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยเหลือ  แนะนํา  และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน  เกี่ยวกับ

กิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน   และปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  หรือระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  หรือที่นายอําเภอมอบหมาย  หรือที่ผูใหญบานรองขอ 

ใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา

หมูบาน  และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอื่นทุกภาคสวน 

ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรใดจะมีสิทธิเปนกรรมการหมูบานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

วิธีการเลือกและการแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  และการปฏิบัติหนาที่  การประชุม  และการวินิจฉัยชี้ขาด  ของคณะกรรมการหมูบาน   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน  ใหกระทรวงมหาดไทยจายเปนเงินอุดหนุน

ใหตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๖๔  ลงวันที่   

๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๓๐  ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น  เพื่อปรึกษาหารือ 

คัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึนเปนกํานัน  เมื่อผูใหญบานที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใดแลว 

ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 

ในกรณีที่มีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน  ใหนายอําเภอจัดใหมี 

การออกเสียงลงคะแนน  เมื่อผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน   

ในกรณีที่ไดรับคะแนนเทากัน  ใหใชวิธีจับสลาก 

การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และใหกระทําโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคัดเลือกผูใดเปนกํานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  ใหนายอําเภอรายงานไปยัง 

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 

การประชุมผูใหญบานตามวรรคหนึ่งตองมีผูใหญบานมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น  จึงเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหาและวรรคหกของมาตรา  ๑๓  มาใชบังคับกับการเลือกกํานันดวย  

โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๖๔  ลงวันที่   

๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๒  ในกรณีที่ตําแหนงกํานันวางลง  ใหคัดเลือกกํานันข้ึนใหมภายในกําหนดเวลา 

ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบการวางนั้น 

หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งได  ใหผูวาราชการ

จังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน  และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกกํานัน  ผูวาราชการจังหวัด 

จะแตงต้ังบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๒  เปนผูรักษาการกํานันจนกวา 

จะมีการคัดเลือกกํานันก็ได” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๔๐  กํานันตองรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน   และส่ิงซ่ึงเปน

สาธารณประโยชนอื่นอันอยูในตําบลนั้น” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิ กมาตรา   ๑๐๘   แห งพระราชบัญญั ติ ลักษณะปกครองทองที่ 

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๒  นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษา 

และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  และส่ิงซ่ึง

เปนสาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ 

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตาม

วรรคหนึ่ง  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง  นายอําเภอและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ  ก็ใหมีอํานาจกระทําได    

ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติดวยก็ได 

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจากงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

มาตรา ๑๔ ใหกํานันและผูใหญบานซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือดวยเหตุอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กําหนด 

ไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕ บรรดาความแพงซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการของนายอําเภอกอนหรือ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จตามมาตรา  ๑๐๘  

แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๒๗  กอนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้  หรือจะดําเนนิการ

ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติในเรื่องดังกลาวไวเปนการเฉพาะก็ได 

มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องดวยปจจุบันไดมีการปรับปรงุการบรหิาร

ราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  แตโดยที่กระบวนการเขาสูตําแหนง  

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และบทบาทและอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสม   

ทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและผูใหญบานไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ประกอบกับอํานาจหนาท่ียังมี

ความซํ้าซอนกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมควรที่จะไดมีการปรับปรุง

กระบวนการเขาสูตําแหนง  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และบทบาทและอํานาจหนาท่ี

ของกํานันและผูใหญบาน  รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการหมูบาน  ใหสอดคลองกับ 

การปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 

 



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



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  และผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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“ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญา 
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

“เจ้าพนักงานคดี”  หมายความว่า  ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานคดีตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่มาตรา  ๗  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหารด้วย  โดย 

(๑) ผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานตามมาตรา  ๒๗  ได้แก่  อัยการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) ผู้มีอํานาจฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๓) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๔) การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๕) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหาร  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๖) การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส่วนอาญา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
(๗) ให้คําว่า  “พนักงานอัยการ”  หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
ในกรณีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีแทนต่อศาลทหารได้ 

ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินคดี
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเป็นไปด้วย 
ความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และ 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับเก่ียวกับ 
การดําเนินคดีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วย
ความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และ 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไป 
โดยรวดเร็วตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
และข้อบังคับดังกล่าว  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง   
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบใดมีข้อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดียาเสพติดหรือข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วย  
ให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณาศาลมีอํานาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดี
ทําหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้อง 
หรือการพิจารณาคดี 

(๒) ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง 
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ในการทําหน้าที่ช่วยเหลือนั้น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

และให้มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งตามอํานาจหน้าที่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 
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มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด 

มาตรา ๙ ระยะเวลาที่ กําหนดในพระราชบัญญัตินี้   กฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควร
หรือเม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรา ๑๐ ให้คู่ความฝ่ายที่ย่ืนคําคู่ความ  คําร้อง  คําขอ  คําแถลง  หรือสรรพเอกสาร  
จัดทําสําเนาย่ืนต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอื่น  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมเอกสารตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง 
มาตรา ๑๑ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณา  เม่ือคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควร  

ศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเง่ือนไข
ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก   
และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมกําหนด 

(๑) พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเองในช้ันไต่สวนมูลฟ้องหรือในชั้นพิจารณาตามมาตรา  ๑๗  
และมาตรา  ๒๕ 

(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคําและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแตง่ตั้งตามมาตรา  ๒๓ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา  ๒๖ 
มาตรา ๑๓ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลย

หลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และถ้าเป็นการหลบหนีในระหว่างการพิจารณาของศาล  
ไม่ว่าศาลจะมีคําสั่งจําหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม  ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการติดตามหรือ
จับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 

ความผิดตามวรรคหน่ึงไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยนั้น  มีการสั่งไม่ฟ้อง  
ยกฟ้อง  จําหน่ายคดี  หรือถอนฟ้อง 
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หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  และการตรวจพยานหลักฐาน 

 
 

มาตรา ๑๕ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๘  แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิด
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทําความผิดพร้อมทั้งชี้ช่อง
พยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ 

ในคดีที่อัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นโจทก์  ในวันย่ืนฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล  และให้โจทก์ส่งรายงานและสํานวนการสอบสวน 
หรือสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณา 
และรวมไว้ในสํานวน 

กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง 
มาตรา ๑๖ ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ให้ศาลส่ังดังต่อไปนี้ 
(๑) ในคดีที่ผู้ เสียหายเป็นโจทก์   ให้ไต่สวนมูลฟ้อง   แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการหรือ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  หรือคดีนั้นอัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์   
ได้ฟ้องจําเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว  ให้จัดการตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

(๒) ในคดีที่พนักงานอัยการ  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ไม่จําเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง  
แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ 

(๓) ในคดีที่อัยการสูงสุด  หรือประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 

ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพ  ให้ศาล
ประทับฟ้องไว้พิจารณา 

มาตรา ๑๗ การไต่สวนมูลฟ้อง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๕  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  สําหรับกรณีตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่
พนักงานอยัการเป็นโจทก์ 

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์หรือคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์  
ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง  ถ้าจําเลยมาศาล  ให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในการไต่สวนมูลฟ้อง  จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสําคัญ 
ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล  และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง
ตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้  กรณีเช่นว่านี้  ศาลอาจเรียกบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็น
พยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร  โดยโจทก์และจําเลยอาจถามพยานศาลได้ 
เม่ือได้รับอนุญาตจากศาล 

ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ศาลจะสั่ง
ขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได ้

คําสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย 
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในวันย่ืนฟ้องหรือวันนัดพิจารณาคร้ังแรก  แล้วแต่กรณี  เม่ือจําเลยมาศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว  
ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป  และอ่านกับอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง  และถามว่าจําเลยกระทํา
ความผิดจริงหรือไม่  จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง  ถ้าจําเลยให้การหรือไม่ยอมให้การก็ให้บันทึกไว้  และถ้าจําเลย
ให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ  ก็ให้ศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบสี่วัน 

มาตรา ๑๙ ในคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  แม้ข้อหาที่จําเลยรับสารภาพน้ัน
กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกน้อยกว่าห้าปี  หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น  ศาลอาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบพยานต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดจนกว่าจะพอใจว่า 
จําเลยกระทําความผิดจริงก็ได้ 

มาตรา ๒๐ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง  พยานวัตถุ  พยานเอกสาร  พยานบุคคล  
หรือหลักฐานอื่น  ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  และมีสิทธิขอตรวจ
พยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง  หรือของคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

การอ้างพยานตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่ความย่ืนบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน  พร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอ้างพยาน  และวิธีการได้มาซึ่งพยานดังกล่าว 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต
จากศาล  โดยผู้ย่ืนบัญชีระบุพยานจะต้องย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก  ให้คู่ความ 
ที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง  โดยย่ืนคําขอต่อศาล
พร้อมกับการย่ืนบัญชีระบุพยาน  เพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่
ศาลกําหนด 

มาตรา ๒๑ ในวันตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ 
ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
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อันเนื่องมาจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง  หลังจากนั้นให้คู่ความแถลงแนวทาง 
การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล  และให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจําเป็น
ที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง  ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหน่ึง 

ในกรณีที่มิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานใดหรือมีการโต้แย้งแต่ไม่มีเหตุแห่งการโต้แย้งโดยชัดแจ้ง  
ศาลจะมีคําสั่งให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้  แต่หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐานใด 
หรือเม่ือศาลเห็นเอง  ให้ศาลดําเนินการสืบพยานหลักฐานนั้น  โดยกําหนดวันนัดสืบพยานและแจ้งให้คู่ความ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาและพิพากษาคดี 

 
 

มาตรา ๒๒ ในคดีที่อัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ให้ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของโจทก์  มาเป็นหลักในการแสวงหาความจริง  และอาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๓ ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด   
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  รวมทั้งมีอํานาจสั่งให้
ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หน่วยงานหรือบุคคลใด  
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม  แล้วรายงานให้ศาลทราบและจัดส่งพยานหลักฐานดังกล่าว
ต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย 
พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหน่ึงต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะ

โต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว 
มาตรา ๒๔ ให้ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จ 

การพิจารณา  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
มาตรา ๒๕ ในการสืบพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  

ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการสืบพยาน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น 
ด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มี
คู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอ้างก็ตาม  แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม 

การถามพยานตามวรรคหน่ึง  จะใช้คําถามนําก็ได้ 
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากศาล 
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มาตรา ๒๖ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาพิพากษาคดีได้  แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควรในอันที่จะ
ขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

มาตรา ๒๗ ถ้าอัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมท้ังบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า
จะสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบพยานในภายหลัง  บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่ง 
ให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้  โดยให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป  
พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบพยานดังกล่าวให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้  ไม่ว่าภายหลังจะได้มีการฟ้องคดี
ต่อศาลที่ทําการสืบพยานหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๒๘ การพิจารณาและสืบพยานในศาล  ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย 
เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  ศาลมีอํานาจพิจารณา 

และสืบพยานลับหลังจําเลยได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย  หรือ 

มีเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้  เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณา
และสืบพยาน 

(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว   
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 

(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน  ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง

การพิจารณา  หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว  เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 
มาตรา ๒๙ เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น  คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด 
มาตรา ๓๐ พยานบุคคลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดอีาญา 
ส่วนที่  ๓ 

การริบทรัพย์สิน 
 

 

มาตรา ๓๑ การริบทรัพย์สินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอ 
หรือไม่ก็ตาม  นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิไดรู้้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด 
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด

หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  

โอน  ด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)   (๒)  หรือ  (๓) 
ในการที่ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินตาม  (๑)  ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง

แห่งการกระทําความผิด  รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทําความผิดอีก 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทําให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม  (๑)  ในการกระทํา

ความผิดได้อีกต่อไป  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน 
หากการดําเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล  ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้ 
มาตรา ๓๒ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอหรือไม่ก็ตาม  บรรดา

ทรัพย์สินดังต่อไปน้ีให้ริบเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทํา
ความผิด 

(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาจาก 
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้   
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิด  หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิด 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  
โอนด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 
มาตรา ๓๓ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น  ถ้าความปรากฏแก่ศาลเอง  หรือความปรากฏ

ตามคําขอของโจทก์ว่า  สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้สั่งริบ  โดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้  สูญหาย  หรือไม่สามารถ
ติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือได้มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  หรือได้มีการจําหน่าย  
จ่าย  โอนสิ่งนั้น  หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได้โดยยากเกินสมควร  หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน  
ศาลอาจกําหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  และสั่งให้
ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลส่ังริบชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การกําหนดมูลค่าตามวรรคหน่ึงในกรณีที่มีการนําไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  หรือในกรณีมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ํากว่าราคาท้องตลาดของสิ่งที่ศาลส่ังริบในวันที่มีการจําหน่าย  จ่าย  โอนส่ิงนั้น  
ให้ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น  หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มา
แทนสิ่งนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในการสั่งให้บุคคลชําระเงินตามวรรคหน่ึง  ศาลจะกําหนดให้ผู้นั้นชําระเงินทั้งหมดในคราวเดียว
หรือจะให้ผ่อนชําระก็ได้  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี  และถ้าผู้นั้นไม่ชําระหรือชําระ
ไม่ครบถ้วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ต้องเสียดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนัด 
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  และให้ศาลมีอํานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นได้ไม่เกิน
จํานวนเงินที่ยังค้างชําระ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 
เหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๒  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  
มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒ 

มาตรา ๓๕ คําร้องขอให้ศาลสั่ งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  นอกจากจะต้องระบุ 
รายละเอียดเก่ียวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติแล้ว  จะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน  ชื่อ  และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะย่ืนคําร้องด้วย 

มาตรา ๓๖ เม่ือได้รับคําร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ศาลประกาศคําร้อง
ดังกล่าวโดยเปิดเผยตามวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้แต่ต้องกระทําก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา 
คําคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อศาลโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านโดยละเอียด  และให้ศาล 

ส่งสําเนาคําคัดค้านให้แก่คู่ความทุกฝ่าย 
มาตรา ๓๗ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่า  ทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจาก

การรํ่ารวยผิดปกติก็ดี  มิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี  ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล 
ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหน่ึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน

มิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ  หรือมิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น 
ของแผ่นดิน 

ในกรณีผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก  ให้ศาลคํานึงถึงความสามารถในการพิสูจน์
ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นวา่เป็นธรรม 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในศาลอุทธรณ์  โดยให้มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น 
และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๑  การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น 
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยย่ืนต่อ
ศาลช้ันต้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความ 
ฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เม่ือศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเม่ือมีการย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น  
ให้ศาลช้ันต้นส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์  จําเลยจะย่ืนอุทธรณ์ได้ต่อเม่ือ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์  มิฉะนั้นให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

มาตรา ๔๑ คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต  เม่ือไม่มี
การอุทธรณ์คําพิพากษา  ให้ศาลช้ันต้นส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามมาตรา  ๒๔๕  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๒ ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งโดยมิชักช้า  และภายใต้บังคับมาตรา  ๔๔  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๓ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
ฎีกา 

 
 

มาตรา ๔๔ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้ผู้ฎีกาย่ืนคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา  ๔๖  พร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อ 
ศาลช้ันต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่าน
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คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้อง
พร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา  และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๐  มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๕ คําร้องตามมาตรา  ๔๔  ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

ที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง  ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหน่ึงคนและผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของ 
ฝ่ายที่เห็นควรรับฎีกา 

มาตรา ๔๖ ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา  ๔๔   ไว้พิจารณาได้  เม่ือเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาสําคัญตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปัญหาที่เก่ียวพันกับประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้วินิจฉัย 

ข้อกฎหมายที่สําคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้วินิจฉัย 

ข้อกฎหมายที่สําคัญซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขัดกับ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น 
(๕) เม่ือจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประหารชีวิต

หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๖) เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา  ให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย  และให้คําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําสั่ง
ไม่รับฎีกานั้น 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกา
จะได้วินิจฉัย  ให้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลฎีการับฎีกา 

มาตรา ๔๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  และระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา  ๔๔  การตรวจรับฎีกา  การแก้ฎีกา  การพิจารณา  และการพิพากษาคดี  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
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มาตรา ๔๘ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกา  ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

 
 

มาตรา ๔๙ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งในส่วนอาญาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในส่วนแพ่งให้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   

มาตรา ๕๐ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซ่ึงต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาล
สั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทําได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด  และ 
ให้พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี   
เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการบังคับคดี  โดยให้ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี  และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีของกรมบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งนี้  มิให้
หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดําเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามวรรคหน่ึงให้กระทําได้แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลส่ังริบ 
ถึงแก่ความตายไปแล้ว  หากปรากฏว่าคําพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ไปแล้ว  หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า  ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  
ก็ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของ 
เจ้าพนักงาน  คําร้องของเจ้าของที่แท้จริงนั้นจะต้องกระทาํต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด 

ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชําระเงินตามมาตรา  ๓๓   
หากปรากฏโดยคําร้องของผู้เป็นเจ้าของแท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้ 
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ก็ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  หากไม่อาจส่งคืน
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทนตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  คําร้องของเจ้าของแท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทําต่อศาล
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๒ บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ย่ืนฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด   

มาตรา ๕๓ บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการออกระเบียบกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  นอกจากน้ี  การทุจริต
และประพฤติมิชอบ  และนับวันจะมีความร้ายแรงมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จํานวนมหาศาล  
หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐและประโยชน์ของประชาชน  
เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  เพ่ือใช้ในการดําเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
 

พระราชบญัญติั 
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ 

การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีที� ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให ้      

ประกาศวา่ 
โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ

ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ9นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปนี9  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี9 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ

ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี9 ให้ใช้บงัคบัตั9งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน

ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 



 (๒) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน
ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๓) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๑๕ ลงวนัที� ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๔) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน

ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี9  
“เงินสงเคราะห์” หมายความวา่ เงินชดเชยและเงินดาํรงชีพ 
“เงินชดเชย” หมายความวา่ เงินสงเคราะห์ที�จ่ายเป็นเงินกอ้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือทายาท 
“เงินดาํรงชีพ” หมายความวา่ เงินสงเคราะห์ที�จ่ายเป็นรายเดือนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
“ทายาท” หมายความวา่ 
(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ� งไดมี้คาํพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ย

กฎหมายของผูต้ายซึ� งไดมี้การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ� งปีนบัแต่วนัที�บิดาตายหรือ
นบัแต่วนัที�ไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภรรยา และ 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
 มาตรา ๕ ผูใ้ดถูกประทุษร้ายหรือไดรั้บอนัตรายถึงสูญเสียอวยัวะหรือสมรรถภาพในการ

ทาํงานของอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งไป หรือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บจนไม่สามารถใชก้าํลงักายหรือความคิด
ประกอบอาชีพไดต้ามปกติเพราะเหตุผูน้ั9นไดก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี9  

(๑) ช่วยเหลือราชการ 
(๒) ปฏิบติังานของชาติตามที�ไดรั้บมอบหมายจากทางราชการ 
(๓) ปฏิบติัการตามหนา้ที�หรือช่วยเหลือบุคคลอื�นตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนดหรือ 
(๔) ปฏิบติัการตามหนา้ที�มนุษยธรรมซึ� งพลเมืองดีพึงปฏิบติัในเมื�อการปฏิบติัการนั9นไม่ขดั

กบัคาํสั�งโดยชอบของเจา้พนกังาน 
ในกรณีตามวรรคหนึ�งให้ถือวา่ผูน้ั9นเป็นผูป้ระสบภยั และให้ไดรั้บเงินชดเชยเวน้แต่การถูกประทุษร้าย หรือ
การไดรั้บอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเกิดขึ9นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง 

 มาตรา ๖ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระทาํการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาทตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที�ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม 



 มาตรา ๗ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระทาํการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจดัการศพแก่ทายาทซึ� งจัดการศพหรือผูจ้ดัการศพของผูป้ระสบภยัตามหลักเกณฑ ์
เงื�อนไขและอตัราที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

มาตรา ๘ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัตามมาตรา ๕ ตอ้งพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเป็น
อุปสรรคสาํคญัยิ�งในการประกอบอาชีพหรือในการดาํรงชีพ ใหไ้ดรั้บเงินดาํรงชีพดว้ย 

ลกัษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคญัยิ�งในการประกอบ
อาชีพหรือในการดาํรงชีพตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๙ ผูป้ระสบภัยมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และอตัราที�กระทรวงการคลงักาํหนด ทั9งนี9  ไม่ว่าผูป้ระสบภยัจะมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์หรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัผูใ้ดไดรั้บค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นของ
รัฐหรือบุคคลในครอบครัวของผูน้ั9นไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลสําหรับผูน้ั9นจากหน่วยงานอื�น
ของรัฐแลว้ ผูน้ั9นไม่มีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่ค่าใชจ่้าย
เกี�ยวกับการรักษาพยาบาลที�ได้รับนั9 นตํ� ากว่าค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลที�มีสิทธิได้รับตาม
พระราชบญัญติันี9ก็ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัมีสิทธิไดรั้บเงินทาํขวญัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยเงินทาํขวญัขา้ราชการและลูกจา้ง หรือมีสิทธิไดรั้บเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบอื�นในลกัษณะเดียวกนัดว้ย ถา้ผูน้ั9นไดรั้บเงินทาํขวญัหรือเงินอื�นใดสําหรับเหตุการณ์เดียวกนัไปแลว้ 
ใหผู้น้ั9นเป็นอนัหมดสิทธิที�จะไดรั้บเงินชดเชยตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่การไดรั้บเงินทาํขวญั หรือเงินอื�น
ใดที�ไดรั้บนั9นมีจาํนวนตํ�ากว่าเงินชดเชยที�มีสิทธิจะไดรั้บตามพระราชบญัญติันี9 ก็ให้มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย
เฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที�ผูป้ระสบภัยมีสิทธิได้รับเงินเลี9 ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องในการรบ หรือมีสิทธิไดรั้บบาํนาญพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการหรือมีสิทธิไดรั้บเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือระเบียบอื�นในลกัษณะเดียวกนั
ดว้ย ถา้ผูน้ั9นไดรั้บเงินเลี9ยงชีพบาํนาญพิเศษ หรือเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้สําหรับเหตุการณ์เดียวกนัไป
แลว้ ให้ผูน้ั9นเป็นอนัหมดสิทธิที�จะไดรั้บเงินดาํรงชีพตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่การไดรั้บเงินเลี9 ยงชีพ 
บาํนาญพิเศษหรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บนั9นมีจาํนวนตํ�ากว่าเงินดาํรงชีพที�มีสิทธิจะไดรั้บตามพระราชบญัญติันี9 ก็
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินดาํรงชีพเฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่ 

มาตรา ๑๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ตอ้งกระทาํภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัที�ผูมี้สิทธิ
ไดท้ราบถึงสิทธิของตน 

การยื�นคาํขอรับเงินสงเคราะห์และแบบคาํขอรับเงินสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบที�
กระทรวงการคลงักาํหนด  



มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกวา่ “คณะกรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั” 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม และ
ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ และใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั9งขา้ราชการในกรมบญัชีกลางเป็นผูช่้วยเลขานุการ  
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี9  
(๑) พิจารณาพฤติการณ์ที� เกิดขึ9 นว่าบุคคลใดจะพึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตาม

พระราชบญัญติันี9หรือไม่ 
(๒) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติันี9  
(๓) กาํหนดระเบียบและวธีิปฏิบติัอื�นๆ ตามที�เห็นสมควร  
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการทั9งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้กรรมการซึ� งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมสาํหรับการประชุมคราวนั9น 
การวินิจฉัยชี9 ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ9นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี9ขาด 
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั9งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏิบติัการ

อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
ใหน้าํมาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๗ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและอตัราที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๑๘ การดาํเนินการเพื�อให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กระทาํให้แลว้เสร็จภายในเกา้

สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีจาํเป็นอาจขยายเวลาไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
การพิจารณาคําขอรับเงินสงเคราะห์และการขยายระยะเวลาการดําเนินการจ่ายเงิน

สงเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�กระทรวงการคลงักาํหนด  
มาตรา ๑๙ ให้ผูซึ้� งได้รับเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนตามพระราชบญัญัติสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยงัคงไดรั้บเงินสงเคราะห์เป็นราย
เดือนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูต่่อไปจนกวา่จะหมด
สิทธิ  



มาตรา ๒๐ ให้ผูซึ้� งมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
เนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
อยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ยงัมิไดรั้บเงินสงเคราะห์ คงมีสิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 มาตรา ๒๑ ผูมี้สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหน้าที�
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ� งไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลประเภทผูป่้วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ก่อน
วนัที�พระราชบญัญติันี9 ใช้บงัคบัและสถานพยาบาลนั9นเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลคาบ
เกี�ยวกบัวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติันี9  

มาตรา ๒๒ ให้บรรดาระเบียบที�ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
เนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม ซึ� งใชบ้งัคบัอยู่
ในว ันที�พระราชบัญญัตินี9 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที�ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญติันี9  ทั9งนี9  จนกวา่จะไดมี้การออกกฎกระทรวงหรือระเบียบตามพระราชบญัญติันี9   

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี9  และให้มี
อาํนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี9  

กฎกระทรวงและระเบียบนั9น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  
  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 
 
 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี9  คือ โดยที�พระราชบญัญติัสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน บทบญัญติับางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัเงินสงเคราะห์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม โดยกาํหนดให้ผูป้ระสบภยัซึ� งสูญเสียอวยัวะอื�นๆ 
นอกจากแขน ขา หูหนวกทั9งสองขา้ง หรือตาบอดไดรั้บการสงเคราะห์ และในกรณีที�ผูป้ระสบภยัตอ้งพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนกัจนเป็นอุปสรรคสําคญัยิ�งในการประกอบอาชีพหรือการดาํรงชีพ สมควรให้ไดรั้บเงิน
ดาํรงชีพเป็นรายเดือนดว้ย นอกจากนี9 สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเพื�อให้ประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างแทจ้ริง จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี9  
  















































หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  
และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ฉบับที่  ๓๑  เร่ือง  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๒/๒๕๕๗  เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจํา  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  
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ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให้หมายความรวมถึงกรรมการ  
อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งด้านนิติบัญญัติ  บริหาร  
ปกครอง  หรือตุลาการ  ของรัฐต่างประเทศ  และบุคคลใด ๆ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ  รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง   
มีตําแหน่งประจําหรือชั่วคราว  และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม  

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  

“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า  
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้นคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  
ทบวง  กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน  
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และปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร  และ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  มีมติให้ดําเนินการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทํา
ความผิดดังกล่าว 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และให้หมายความ

รวมถึงประธานกรรมการด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน  และ 

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“หัวหน้าพนักงานไต่สวน”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวน 
“ไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“รํ่ารวยผิดปกติ”  หมายความว่า  การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
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การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมท้ังกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจาก 
การเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
ให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย  

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่า  การดําเนินการเร่ืองใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการ  ป .ป.ช.  ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่ เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางใน 
การดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่น
มาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  และเม่ือได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย   
ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  ๙๘  มาใช้บังคับ   

มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรา ๑๑ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด  
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 
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(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน 
เป็นผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก  หรือผู้ ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
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(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๒ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๙  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย  
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจ 
ในภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้  
ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่   
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน   
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ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่   
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นใหถ้ือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๓  วรรคสี่  มาตรา  ๑๔  
วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๕  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้ งมีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิ บัติหน้าที่ ให้ เกิดผลสําเร็จ   
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคล 
ซึ่ งมีความเหมาะสมทั่ วไปได้ด้วย  แต่ต้องได้ รับความยินยอมของบุคคลนั้น   ทั้ งนี้   โดยคํานึงถึง 
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา  
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ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย  

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงเจ็ดคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว  

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ  โดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๑  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๑  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ  ในกรณี
ที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
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มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินจิฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ กรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑   
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
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ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  

มาตรา ๒๐ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่ เป็นกรรมการ  เป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  
จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนมีการลงมติ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

มาตรา ๒๓ การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินนั้น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๒๓  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีชื่อเร่ือง  และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการ 
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความเห็นชอบ
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม
ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย 
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉยัดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงใน 
การใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ   

มาตรา ๒๖ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๒๖  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดหรือ 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายอื่น 

ในการดําเนินการตาม  (๔)  ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะดําเนินการเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ และอํานาจ 
ในการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการก็ได้   

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี  ทั้งนี้  ให้ประธานกรรมการ  หรือกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มอบหมาย  มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้รวมถึงการดําเนินการ
กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน  รวมท้ังผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้หรือนิติบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  เพื่อจูงใจ
ให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย  

ในการดําเนินคดีตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการในคดีที่มีการกระทํา
อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงจะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และ  (๔)  และคดีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวข้องกันและความผิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่จะต้องดําเนินการ 
ในคราวเดียวกันด้วย 

มาตรา ๓๑ ในการป ฏิ บัติหน้ าที่ ต ามมาตรา   ๒๘   (๑ )  (๒ )  (๓ )  และ   (๔ ) ของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  
และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น  และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยการในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 
ต่อราชการได้  

ในการจัดทํามาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเร่ืองที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ได้  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือองค์กรตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งมาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  แล้ว  หากเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ทราบต่อไป  ทั้งนี้  ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๓๓ เพื่ อ ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วน ร่วมและให้ความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดมาตรการและกลไกที่จําเป็น 
ต่อการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือ 
ชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล  เบาะแส  หรือพยานหลักฐาน   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สําหรับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยช่องทางดังกล่าว 
ต้องมีวิธีการที่ง่าย  สะดวก  ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว  รวมทั้งดําเนินการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต  ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้ มีกลไกการแจ้งเตือน 
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของการทุจริต  
รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม  เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง 

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อให้คําเสนอแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกันดําเนินการ  

คณะกรรมการตามวรรคสองให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการเป็นประธาน  กรรมการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจํานวนหน่ึงคน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เกินสี่คน  
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งเป็นกรรมการ  การแต่งตั้งผู้แทน 
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด โดยให้ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  และผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่  หรือปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มี คําสั่ งให้ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมา 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ให้ บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่ อประโยชน์ 
ในการไต่สวน 

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการ  หรือ
สถานที่อื่นใด  รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือ
ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  เอกสาร  ทรัพย์สิน  หรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ไต่สวน  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว 
ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๔) มีคําสั่งให้หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชน
ชี้แจงข้อเท็จจริง  อํานวยความสะดวก  หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๕) จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน  และ 
การดําเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอย่างใด
ในหน่วยงานของรัฐอันอาจนําไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเร็ว  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ากรณี มีเหตุอันควรระมัดระวัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่  มีหนังสือแจ้งให้ 
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ  พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข   

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้ 
เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เก่ียวกับความลับ
ของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พนักงานเจ้าหน้าที่  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล
บรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้  

การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในแต่ละขั้นตอน  ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแส  และผู้ซึ่งเป็นพยาน  หรือกระทําการใดอันจะทําให้ 
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ  ให้อยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน  ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง  เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ 
ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว 

(๒) เม่ือได้ดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะพิจารณาวินิจฉัย  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๓) เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์การกระทํา
ความผิด  ให้เปิดเผยความเห็นหรือคําวินิจฉัยได้  เว้นแต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแสและ 
ผู้ซึ่งเป็นพยานมิได้  และต้องไม่กระทบต่อรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  
หรือการไต่สวนเบ้ืองต้น  รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  สอบสวน  ไต่สวน  หรือ 
ไต่สวนเบ้ืองต้นที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะได้พิจารณาและมีมติ 
ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว  เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  ทั้งนี้   
ให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  ให้เลขาธิการ
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้ เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว  หากตรวจสอบพบให้ดําเนินการทางวินัย 
แก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล  หากเป็นกรณีที่กระทําโดยจงใจให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้   
หากเลขาธิการไม่ดําเนินการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเลขาธิการ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนเพื่อมีความเห็น
หรือวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําของบุคคลใด  และมีความจําเป็นต้องได้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจขอข้อมูลดังกล่าวจากสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จําเป็น และให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้ถือว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นการดําเนินการ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว  

มาตรา ๓๙ ในระหว่างการไต่สวน  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ชี้มูลว่าผู้ใดกระทําความผิด
และความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับและ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  

ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเร็ว  ทั้งนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในการจับ  คุมขัง  
และการปล่อยชั่วคราว  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า  ให้กรรมการ  
พนักงานไต่สวนท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่   
มีอํานาจจับกุมตัวผู้กระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล  และเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) ให้กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่   

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการดําเนินการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
และพนักงานไต่สวน  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  และมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพจิารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจในการฟ้องคดี  ว่าต่าง  หรือดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีอํานาจว่าความ  และดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  
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และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถูกดําเนินคดีดังกล่าว 
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ  คําสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่  ให้สํานักงานมีอํานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
แก่บุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ต่างก็ได้  หรือในกรณี
ที่พนักงานอัยการมิใช่เป็นผู้ฟ้อง  อาจขอให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้  การให้ 
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการมีความเห็น  มติ  คําสั่ง  ในการตรวจสอบ  
สอบสวน  ไต่สวน  หรือไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งได้แสดงเหตุผล 
อันสมควรประกอบแล้ว  และได้กระทําไปโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา  โดยให้นําความในหมวด  ๕  การดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน  
มาตรา  ๑๐๕  ถึงมาตรา  ๑๑๓  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นอํานาจของประธานวุฒิสภา  ทั้งนี้  ให้ประธานวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา  

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  และให้นําความในมาตรา  ๓๔   
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

คู่สมรสตามวรรคหน่ึงให้นําความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่กรรมการผู้ใดจงใจ 

ไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง 
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
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แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๑  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้ประธานวุฒิสภาส่งสํานวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๔๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภา   
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่ของทั้ งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ใดมีพฤติการณ์ 
รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการและบุคคลอื่นเป็นตัวการ  
ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ 
ดว้ยหน้าที่ด้วย 

หมวด  ๒ 
การไต่สวน 

 
 

มาตรา ๔๖ ในการดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น   คณะกรรมการ  ป .ป .ช .    
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  ต้องดําเนินการ 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา 

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานําส่ง  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คณะกรรมการไต่สวน   
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป .ช. หรือพนักงานไต่สวน
ดําเนินการตามที่ร้องขอ  แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
จงใจประวิงเวลา  หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารท่ีขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วย 

มาตรา ๔๗ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการที่จะควบคุมและ
กวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการไต่สวน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 
ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณีดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี  

มาตรา ๔๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจโดยพลัน  โดยในกรณีที่จําเป็นต้องมีการไต่สวน  ต้องไต่สวนและ 
มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ซึ่งต้องไม่เกินสองปี
นับแต่วันเร่ิมดําเนินการไต่สวน  

ในการกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คํานึงถึงความรวดเร็ว  ความยากง่าย
ของการไต่สวน  และอายุความของการดําเนินการในเร่ืองนั้น  โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนข้อกล่าวหา
แต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี  เว้นแต่
เป็นเร่ืองที่จําเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ  หรือขอให้หน่วยงานของต่างประเทศดําเนินการ 
ไต่สวนให้  หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ  จะขยายระยะเวลาออกเท่าที่จําเป็นก็ได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้กําหนดอายุความ  เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ยังคงมีหน้าที่และอํานาจ 
ที่จะดําเนินการไต่สวน  และมีความเห็น  หรือวินิจฉัย  หรือดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   
แต่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสอบสวนและดําเนินการลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว  

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาหรือไม่  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบ
เบ้ืองต้นก่อนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  หากตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วพบว่ามีข้อมูล
หรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อไป  หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นเร่ืองที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับไว้พิจารณาตามมาตรา  ๕๔  
หรือมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อพิจารณาไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณา   
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  และเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้
พิจารณาแล้ว  ถ้าเป็นกรณีที่มีคํากล่าวหาใหมี้หนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

คํากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 
ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาของกรรมการตามวรรคสอง  อาจมีหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาทบทวนคําสั่งนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสอง  
ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  

และ  (๓)  ด้วย 
มาตรา ๕๐ ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายเลขาธิการ  หัวหน้า

พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  

หรือพนักงานไต่สวนดําเนินการเป็นคณะ  ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เป็นหัวหน้า  พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ  และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้  และในการไต่สวนปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ต้องกระทําโดยเลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน  และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การไต่สวนเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้น
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในวรรคสามให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหา
ในการดําเนินการ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดาํเนินการ  เพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา  โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินหกสิบวัน  ในการนี้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอํานาจขยายระยะเวลาแทน
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  หากไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
เพราะเหตุขาดอายุความ  อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสาม  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งยุติการดําเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกล่าว 
เกิดจากความผิด  หรือจงใจปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว  

ในการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน  มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  ด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการกํากับการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม  คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกํากับดูแลการไต่สวนเบ้ืองต้นในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๑ ในการไต่สวนเร่ืองใดที่เป็นเร่ืองสําคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง  หรือเป็นกรณี
มีการไต่สวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอื่น
เป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้  

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่ไต่สวนได้ 

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดําเนินการตามหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 
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ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับเร่ือง 
ที่ทําการไต่สวน  ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวที่ไม่มีลักษณะ
ตามมาตรา  ๕๖  ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินั้น 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได้ 

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทําสํานวนการไต่สวน 

เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๕๐  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหกมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  ให้นําความในวรรคสาม วรรคสี่  และ
วรรคห้ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเตมิได้ตามที่เห็นสมควร   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน
รวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว  ให้ถือว่ารายงานหรือสํานวนดังกล่าว เป็นสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมตามมาตรา  ๗๕  วรรคสอง 

มาตรา ๕๓ นอกจากหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น   
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ บัญญัติไว้แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นได้  แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จําเป็นหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่ เกิดขึ้น  โดยอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลาใน 
การดําเนินการ  และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจน  และ 
มีระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  รับหรือยกเร่ืองที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ขึ้นพิจารณา 
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(๑) เร่ืองที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่คดี  ซึ่งอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปลี่ยนแปลงไป  

(๒) เร่ืองที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง  หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะรับหรือยกคํากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้  

(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย  เว้นแต่เป็นกรณีรํ่ารวยผิดปกติ  
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับหรือยกเร่ืองที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีขึ้นพิจารณา  

เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(๑) เร่ืองที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา  
(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่ามีการดําเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 
(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง 

ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี  ในกรณีที่มีการพิจารณาเร่ืองภายในกําหนดเวลา  แม้จะพ้นกําหนดเวลาห้าปีแล้ว
ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปได้ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้  เข้าร่วมดําเนินการไต่สวน  พิจารณา  
หรือวินิจฉัยคดี  

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือ 

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
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(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ในการดําเนินการในเร่ืองใด  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเร่ืองนั้น  ให้ผู้นั้นแจ้ง 
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายโดยเร็ว  และระหว่างนั้นห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวยุ่งเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับเร่ืองนั้นจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจะวินิจฉัย  ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้ง  

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย  ซึ่งมีเหตุ
ตามวรรคหน่ึงก็ได้  โดยย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย   
ให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

การย่ืนคําคัดค้าน  การพิจารณาคําคัดค้าน  และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลาดําเนินการ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวน  หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งหรือ 
พ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจากถึงแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวน 
เพื่อดําเนินคดีอาญา  ดําเนินการทางวินัย  หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  แล้วแต่กรณี  ต่อไปได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ งห รือพ้นจากราชการอันเนื่ องมาจากความตาย   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติต่อไปได้ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  ให้สํานักงาน 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ  และ 
ให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เว้นแต่เป็นกรณี 
การดําเนินการสอบสวนตามมาตรา  ๘๘ 

มาตรา ๕๙ ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อ ยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงาน   
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ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๕  การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกร้อง 
เป็น เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่ เกินห้าปี  แต่ ไม่ตัดอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ มีการยกคํากล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณีที่ยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอื่น 
ซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในเร่ืองนั้นได้ด้วย ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือ
พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวแล้ว 

มาตรา ๖๐ คํากล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา  พร้อมพยานหลักฐานหรือ 

อ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้  และจะส่งด้วยวิธีใด ๆ   

ที่จะให้คํากล่าวหานั้นถึงสํานักงานก็ได้  ในกรณีที่ทําด้วยวาจา  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 

ให้สํานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่ รักษาไว้ 
เป็นความลับ  และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้  และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหานั้น 

หนังสือกล่าวหาที่ ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  ถ้ามีรายละเอียดตาม  (๓ )  แล้ว  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้  

การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้  ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย  
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มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ ผู้ เสียหายได้ ร้องทุกข์ห รือมีผู้ กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวน   
ให้ดําเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใด ๆ  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง  รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้น  
แล้วส่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึง  ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอํานาจแต่เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง 
ที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ดําเนินการ  ก็ให้ส่งเร่ืองคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากพนักงานสอบสวน  โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จัดทําคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเร่ืองใดบ้างที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ ใหญ่ มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่ มีเขตอํานาจ   
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้  หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้   
ให้พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้  ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
มายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ 
มาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน  โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน  รวมเข้าในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย  ในกรณีที่ไม่จําต้องมี 
การควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป  โดยมีประกัน  หรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย่ืนคําร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น  

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อํานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเร่ืองที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานดําเนินการส่งเร่ืองที่ได้รับไว้
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดําเนินการต่อไปภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับเร่ือง 

การเทียบตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ งให้ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะวางหลักเกณฑ์การดําเนินการไต่สวนและการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ใหส้อดคล้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  

ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  พิจารณาเห็นสมควร  อาจส่งเร่ืองที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๒๘  (๒) และ  (๔)  ที่มิใช่ความผิดร้ายแรง  
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเห็นว่าเร่ืองที่มีการกล่าวหาเรื่องใด
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง  หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอํานาจก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๖๑  
มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามหน้าที่และ
อํานาจของตนและรายงานผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการดําเนินการตามรายงาน
ตามมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือการดําเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวน  
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มาเพื่อดําเนินการได้  โดยจะดําเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือนําผลการไต่สวนหรือสอบสวนของ
หน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้  

มาตรา ๖๗ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และต้องไม่ทําหรือจัดทําการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้คําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  
หลอกลวง  ทรมาน  ใช้กําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคํา 
ในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น 

ในการสอบปากคําพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํา  จะกระทําโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของ
บันทึกการให้ปากคํานั้นแล้ว  กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้ 
เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนการไต่สวนที่เก่ียวข้องได้ 

มาตรา ๖๘ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ตามมาตรา  ๕๑  หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นเร่ืองใดแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ไต่สวนและผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นมีหน้าที่และอํานาจในส่วนที่เก่ียวกับการไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า 
จะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ  เนื่องจากการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  ให้คณะกรรมการ ป .ป .ช.  มีอํานาจสั่งยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้    

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจ 
ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  หรือจนกว่า 
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีนั้น  แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือ
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อายัดชั่วคราวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน  
รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือ 
ไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้  ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่น
มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย  ในกรณี
เช่นนั้นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ 

มาตรา ๗๐ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน  
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๐  วรรคเจ็ด  เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาให้ปากคํา
ประกอบการชี้แจง 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทําผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  และในกรณีที่เป็น 
การกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติ  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในขณะท่ีแจ้งข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้เท่าที่ทําได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา  ๕๖ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๑ ถ้ าผู้ ถู กกล่ าวห ามีหลั ก ฐานแสดงว่ าตน ไม่ ได้ รับ การแจ้ งข้ อกล่ าวห า   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ 
นําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
แต่ต้องย่ืนคําร้องขอก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระทําไปก่อนแล้ว  
มาตรา ๗๒ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๗๐  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน 

แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  สรุปสาระสําคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้  และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๗๓  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
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สรุปสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ  ตําแหน่ง  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือพยาน 
หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๓ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

มาตรา ๗๔ ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่าพยานหลักฐานใดในสํานวนการไต่สวน 
ซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบพยานในภายหลัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจย่ืนคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ  หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  

มาตรา ๗๕ เม่ือดําเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวนการไต่สวนเสนอประธานกรรมการ  
โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา   
(๒) เร่ืองที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ได้จากการไต่สวน 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่กล่าวหา 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เพื่อพิจารณาสํานวนการไต่สวนเพ่ือมีมติโดยเร็ว   

ซึ่งต้องนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวน   
เวน้แต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเร่ืองอื่นค้างพิจารณาอยู่  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วยโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสํานวนการไต่สวนตามลําดับที่ได้รับสํานวนนั้น  แต่ในกรณี 

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเร่ืองใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่างร้ายแรง  จะหยิบยก 
ขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การดําเนินการกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
 

 

มาตรา ๗๖ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติลงความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  เอกสาร  พยานหลักฐาน  และความเห็น  พร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุด 
แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

มาตรา ๗๗ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๗๖  ไว้แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวน   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนการไต่สวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้แจ้ง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยระบุข้อไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในกรณีนี้ให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละเท่ากัน  
โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายไม่เกินฝ่ายละห้าคน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุด   
เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  รวมท้ังดําเนินการอื่นใดให้สํานวนการไต่สวนครบถ้วน
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อไป  ทั้งนี้   
ให้คณะกรรมการร่วมมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ด้วย  

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไป 
ตามที่ เห็นสมควร  โดยจะย่ืนฟ้องคดีเองก็ได้  แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป.ช. เห็นควรฟ้องคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ แต่ต้องไม่ช้ากว่าเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้   
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ให้สํานักงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสอง  และ 
ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เลขานุการด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย่ืนฟ้องคดีเอง  ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีให้แก่จําเลย 
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามด้วย  
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรานี้  ในกรณีมีเหตุอันจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  อัยการสูงสุด

หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายออกไปก็ได้  แต่ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่กําหนดไว้  และ
เม่ืออัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ขยายเวลาแล้วให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในการปฏิบัติหน้าที่
และการขยายระยะเวลาต้องคํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีประกอบด้วย 

การฟ้องคดีเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในมาตรานี้ย่อมกระทําได้ถ้าได้ฟ้องภายในอายุความ  
แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ  อัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี   
ต้องดํ าเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏิ บัติภายในระยะเวลาดั งกล่ าวเกิดจากการจงใจ   
ปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใด  ให้ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว 

มาตรา ๗๘ ในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี  เว้นแต่ในกรณี 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา  ๓๙  ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
แจ้งให้พนักงานสอบสวนนําตัวบุคคลดังกล่าวมาศาลในวันฟ้องคดี  

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่งแล้ว   
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่อัยการสูงสุด  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจขอให้ศาลออกหมายจับได้  

มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  เม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไป 
ให้ดําเนินการได้  

กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบและ
รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบการพิจารณาด้วย  

ในคดีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เป็นโจทก์  การจะอุทธรณ์หรือไม่ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ฟ้องคดี เอง  คณะกรรมการ ป .ป .ช .   
จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือจะพิจารณาแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ   ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง
ตามมาตรา  ๗๗  ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ผู้ต้องคําพิพากษานั้น 
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และ 
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  

ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ว่าในกรณี ใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

มาตรา ๘๒ ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินหรือเป็นการละเมิด 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจย่ืนคําร้อง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นก็ได้ 

สําหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต  หรือกระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย 

มาตรา ๘๓ ในการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดได้ใช้หรือได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ  เนื่องจาก
การกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่   หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ห รือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจร้องขอให้ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นทรัพย์สิน 
ของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด  
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(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด  
หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  
โอนด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  หรือ  (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑) (๓)  หรือ  (๔)  
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมืองริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทรัพย์สินนั้นมา  หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดแล้วแต่ว่ามูลค่าในขณะใดจะมากกว่ากัน  และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งให้ชําระเงินหรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอื่นของผู้กระทําความผิดแทน 
ตามมูลค่าดังกล่าวได้  

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจาก 
การกระทําความผิด  แม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด  ให้เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด  หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๘๕ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๘๔   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้น 
ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นําทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด  หรือ
นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบก็ได้ 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า  ทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง  มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้ง 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้  ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน 
ที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา  แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ มี คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระ  หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่  และยังมิได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อน  ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  
ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหน่ึงผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 
ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไปก่อนที่จะมีคําพิพากษา  การจ่ายเงินเดือน   
เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่ง  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
 

มาตรา ๘๗ เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ไต่สวนและมีความเห็นว่า  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  

การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว   

ให้นําความในมาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจมอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้  



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๘๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสี่  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน  และไม่ว่าในกรณีใดผู้ใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร 
เงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง  จะพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเม่ือได้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. จะได้ดําเนินการสอบสวน 

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว  
และให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม  

ในกรณีจําเป็นและได้รับคําร้องขอ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามวรรคหน่ึงเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา  ๑๓๑ 

มาตรา ๘๙ การเรียกเงินคืนกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม
หรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น  ทั้งนี้  มิให้นํามาตรา  ๕๕  (๑)  
มาใช้บังคับกับการดําเนินการตามมาตรานี้ 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นตามมาตรา  ๗๐ และเห็นว่า 
การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
สั่ งให้ห ยุดปฏิ บัติหน้ าที่ เป็นการชั่ วคราว  ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่ มี มูล   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา
กลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจ 
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่พ้นกําหนดหกเดือนแล้ว  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ยังมิได้มีคําวินิจฉัย  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  และมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดําเนินการ 
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

มาตรา ๙๑ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือความผิดที่เก่ียวข้องกัน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  สําเนาอิเล็กทรอนิกส์  และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน  เพื่อให้อัยการสูงสุด
ย่ืนฟ้องคดีต่อไป 

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  และคําวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน  
เพื่อให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป  

มาตรา ๙๒ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งสํานวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนิน
คดีอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดตามวันเวลา 
ที่กําหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด   ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป  



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๑  
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๓ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๙๑  ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวน  

ให้นําความในมาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒ มาตรา  ๘๓  
มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๔ เม่ือศาลที่ มีเขตอํานาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตามสํานวน 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว  ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุดหารือกับ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน  ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อัยการสูงสุดพิจารณา
ดําเนินการต่อไปโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ  และชี้แจงเหตุผล 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ืออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และ
อัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอนฟ้อง  

มาตรา ๙๕ ในการดําเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทําความผิดหรือ
ขณะที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเอง  

มาตรา ๙๖ ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและ 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทหาร  ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร  หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  

มาตรา ๙๗ ในการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๙๑  (๑)  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๘ เม่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสํานวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๙๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น  แล้วแต่กรณี 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการให้ประธานกรรมการ
ส่ งรายงานและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้ งความเห็ นไปยังประธานกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม   
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  โดยเร็ว  โดยให้ 
ถือรายงานและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณา 
ทางวินัยในสํานวนการสอบสวนด้วย  และเม่ือดําเนินการได้ผลประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณา
สั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนได้รับแจ้งมติที่ได้ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาทบทวนตามมาตรา  ๙๙  วรรคสอง  ทั้งนี้  ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด  เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
จะมีมติ เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๘  แล้ว  แต่ไม่ เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป .ป.ช.   
ที่จะดําเนินการเพื่อดําเนินคดีอาญาต่อไป  

สําหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัยเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดในเร่ืองที่ถูกกล่าวหานั้น  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการส่งสํานวนการไต่สวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
ประธานกรรมการ  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป .ช.   
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ 
มีการกระทําความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา   
ให้ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอน  มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด  เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  มีมติเป็นประการใดให้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพื่อดําเนินการต่อไปตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๐๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้น  

ในกรณีตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการดําเนินการทางวินัย 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร  หรือในกรณีจําเป็น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
คณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งความเห็นไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา  ๙๘  ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะดําเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถู กลงโทษนํ าคดี ไปฟ้ องต่อศาลปกครองโดยมิ ได้ฟ้ องคณะกรรมการ  ป .ป .ช .   
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณี
ในคดีด้วยได้ 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๓)  อย่างน้อยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ต้องกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง  
(๘) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
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คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๓ เจ้าพนักงานของรัฐตําแหน่งใดจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
โดยให้นําความในวรรคสองของมาตรา  ๑๐๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๐๔ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และ
ให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

มาตรา ๑๐๕ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนพร้อมหลักฐาน
ที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน  รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมา  โดยในกรณีย่ืนเป็นเอกสารผู้ย่ืนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน  และสําเนาหลักฐานที่ย่ืนไว้ทุกหน้า  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ ย่ืนด้วย  ทั้งนี้  ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในต่างประเทศ  และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ 
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  การขยายระยะเวลา  วิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และหลักฐาน
ประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยอาจกําหนดให้ย่ืนด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  การกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบและ
วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกลา่วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งตามมาตรา   ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่ง  และ 

พ้นจากตําแหน่ง  
(๒) ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  กําหนด  นอกจาก  (๑)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ 
ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ในกรณีตาม  (๑)  ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่
ภายในหนึ่งเดือน  ผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะย่ืนเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นใด 
ที่ มีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินด้วย  เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินใหม่  แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะย่ืนเพื่อเป็นหลักฐาน 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และ
เอกสารประกอบของผู้ดํ ารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒   (๑ )  เฉพาะนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๒)  (๓)  (๗)  และ  (๙)  
รวมทั้ งของ คู่ สมรสและบุตรที่ ยั งไม่บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ คคลดั งกล่ าว   ให้ ป ระชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องย่ืนบัญชีดังกล่าว  โดยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และเอกสารประกอบต้องไม่ระบุถึงรายละเอียด 
ทางทะเบียนของทรัพย์สิน  และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จําเป็นหรือที่อาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยการเผยแพร่
ให้กําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ตําแหน่งใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าของข้อมูล  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใด 
ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้  โดยแจ้งให้ผู้ย่ืนทราบถึง
การดําเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๑๐๗ เม่ือมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตําแหน่งที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดให้ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินในหน่วยงานใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง 
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มาตรา ๑๐๘ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้สํานักงานจัดให้
มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  

มาตรา ๑๐๙ ผู้มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ย่ืน 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่กําหนด  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจําเป็นอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เม่ือปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบท่ีได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่เลขาธิการกําหนด  

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไม่ ย่ืน 
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  ย่ืนไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนา 
ปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้สํานักงานเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๔  ต่อไป 

มาตรา ๑๑๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ย่ืนไว้ 
ต่อคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คร้ังแรก  และเมื่อมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคร้ังต่อ ๆ  ไป   
ให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
พนักงานไต่สวน  ดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาก็ได้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบหรือพิจารณาข้อโต้แย้งให้แล้วเสร็จ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้นําความในมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  
มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยอนุโลม  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวน
มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ด้วย 

มาตรา ๑๑๑ ภายใต้ บั งคับมาตรา   ๑๐๖   ให้ คณ ะกรรมการ   ป .ป .ช .  เปิ ด เผยผล 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผย
ว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นการตัดอํานาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

มาตรา ๑๑๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้
หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริง
ตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนไว้ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใด
ที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  และแจ้งผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูล 
ในความครอบครองมาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่า 
มีพฤติการณ์ รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ดําเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  

มาตรา ๑๑๔ เม่ือปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้นทราบ  และกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหา  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  แล้วนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อพิจารณาต่อไป   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ด้วย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย  

ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง  ให้นําความในมาตรา  ๘๐ มาตรา  ๘๑  และ
มาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ 

 
 

มาตรา ๑๑๕ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าเพราะเหตุมีการกล่าวหาหรือ
เพราะคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  

การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในหมวด  ๒  
การไต่สวน  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้  

มาตรา ๑๑๖ ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหน้ีสิน  การเคลื่อนไหวทางการเงิน  หรือการทําธุรกรรม
ของบุคคลน้ัน  และดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย  และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นการย่ืน 
ตามมาตรา  ๑๓๐  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  นําบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียง 
กับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะดําเนินการไต่สวน  ประกอบกับรายได้และรายจ่าย  และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้น  
และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
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เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนตามวรรคหน่ึงแล้ว  แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตาย  
ก็ไม่ตัดอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบต่อไป  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย   

มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน  และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่ ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  โดยให้นําความในมาตรา  ๘๔   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๑๙ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีตามมาตรา ๑๑๘ แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการย่ืนคําร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

การดําเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ประทับฟ้องคดี

ตามมาตรา  ๑๑๙  ให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับกับกรณีรํ่ารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดย่ืนคําร้องขอตามมาตรา  ๑๑๙  สําหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
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ผู้สนับสนุนด้วย  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพจิารณาและพพิากษาคดี
สําหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

มาตรา ๑๒๑ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาหรือคํ าสั่ งของศาลถึ งที่ สุ ดให้ ยกคํ าร้องด้ วยเหตุ 
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ไม่ได้รํ่ารวย
ผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  ให้นําความในมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๒ ในกรณี ที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ไต่ สวนและวินิ จฉั ยว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร  พยานหลักฐาน  และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน
ต่อไป  และให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๑๒๑   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  ให้ประธานกรรมการ 
ย่ืนคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ รํ่ารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  โดยใหน้ําความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย  
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการดังกล่าวรํ่ารวยผิดปกติ   
ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  แล้วแต่กรณีต่อไป  และในกรณีที่ มีการสั่งให้ 
พ้นจากราชการ  ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ให้ส่งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
เพื่อสั่งให้พ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ง  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา 
การทุจริตต่อหน้าที่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม  หรือผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคห้า  มีอํานาจสั่งไล่ออกหรือดําเนินการถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติ 
จากคณะรัฐมนตรี  หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาอั นถึ งที่ สุ ดของศาลให้ ยกคํ าร้องขอด้ วยเหตุ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รํ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน 
ตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสามหรือวรรคห้า  ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน  หรือ 
ผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี  สั่งเพิกถอนคําสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว  และผู้นั้น 
มีสิทธิได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน  
ทั้งนี้  ตามระเบียบบริหารงานบุคคลหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสี่  การจะดําเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือคณะกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  กําหนด   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๑๒๔ การโอนหรือการกระทําใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ที่ได้กระทําหลังจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๑๖  ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี   
มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ  ได้  เว้นแต่ผู้รับโอน
หรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและ
มีค่าตอบแทน 
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มาตรา ๑๒๕ ถ้าศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  หากไม่สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้
ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลส่ัง 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดแล้ว  หากปรากฏว่ามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ  
เก่ียวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน 
ที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอน 
การโอนนั้นได้  หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะเหตุแห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอื่น   
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๔  โดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ เป็นการเฉพาะแล้ว   
ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด  ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  
ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ
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ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นํ าความในวรรคหน่ึง  มาใช้ บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย   
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ดําเนินการใดตามมาตรา  ๑๒๖  (๔)  
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด  นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
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หมวด  ๗ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๓๐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๕๘  ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง  ให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 

สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้นั้นสังกัดอยู่  และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ร้องขอ  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา  ๑๐๓  หรือเม่ือมีกรณีที่จะต้องดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ไปสังกัดใหม่  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการย่ืน  แบบรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งต้องคํานึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก  
และไม่สร้างภาระจนเกินจําเป็น  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท  ให้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
และให้อํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการดําเนินการดังกล่าว
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ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือ  และมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยดําเนินการตามที่จําเป็นได้   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือคู่สมรส  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับบุคคลดังกล่าว  เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา  เนื่องจากการดําเนินการหรือการให้ถ้อยคําหรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้บุคคลนั้นหรือทายาทมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เพื่อขอรับค่าทดแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

ในกรณีที่ บุคคลตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่า 
การดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างย่ิง  และสมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนโดยท่ัวไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลน้ันเป็นกรณีพิ เศษ  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓๕  ผู้ใดแจ้งถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสแก่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด  ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีบุคคลตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหน่ึง  เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เม่ือบุคคลนั้น
ร้องขอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป  อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว  
ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป  
และอาจเสนอให้มีการกําหนดตําแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อคุ้มครองบุคคลนั้นในหน่วยงานของรัฐอื่น 
ที่ไม่ต่ํากว่าระดับและตําแหน่งที่บุคคลดังกล่าวเคยดํารงตําแหน่งอยู่เดิม  

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเพราะ 
ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทํา  ถ้าได้ทําหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งหรือให้ยืนยันคําสั่งแล้ว  
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หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ทราบถึงเบาะแส  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้กระทําการนั้น  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

มาตรา ๑๓๕ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ  หากได้
ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล
การกระทําผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่นนั้นและคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้กันบุคคลตามวรรคหน่ึงไว้เป็นพยานแล้ว  ห้ามมิให้ดําเนิน 
คดีอาญาหรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น  และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้
ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด  เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคหน่ึง 

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงอยู่และ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน   

มาตรา ๑๓๖ เม่ือผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัย
แก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง  ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ความคืบหน้าและผลของการดําเนินการ  หรือจะให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการต่อไปก็ได้  
และให้นําความในมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  
หากผู้ใดชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกตรวจสอบ  รวมทั้งตัวการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และการชี้ช่อง   
แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว  ผู้นั้นอาจได้เงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
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หมวด  ๘ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

(๒) ดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตในกรณีที่ผู้ประสานงานกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่คําร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

มาตรา ๑๓๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง   
กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ หรือมาตรา  ๑๗๖  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจพิจารณาส่งเร่ืองให้หน่วยงานต่างประเทศที่ มีหน้าที่และอํานาจรับไปดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ของประเทศน้ันก็ได้  ทั้งนี้  ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๔๐ เม่ือ มีการร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  เพื่อให้ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  
มาตรา  ๑๗๕  มาตรา  ๑๗๖  หรือมาตรา ๑๗๗  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัย
หรือดําเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอได้  

ความผิดตามมาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ มาตรา  ๑๗๖  และ
มาตรา  ๑๗๗  ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระทํา  หรือกระทําต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  ทั้งนี้  
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และ
มาตรา  ๘๕  มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม  แต่มิให้นําบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับประเทศที่ร้องขอ  

หมวด  ๙ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ให้ มีสํ านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ   
เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.”  เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  รับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๔๒ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และกรรมการ 
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
(๔) ดําเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม  วิเคราะห์  ศึกษาวิจัย  และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  

หรือชี้เบาะแส  ตามกลไกที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดตามมาตรา  ๓๓  
(๖) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดําเนินการของแต่ละเร่ือง  เพื่อกรรมการ
จะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ในการดําเนินการตาม  (๖)  สํานักงานต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว  ประธานกรรมการอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๔๓ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน  
(๓) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทํา  การเปิดเผย  การเผยแพร่  การเก็บรักษา  และการทําลายเอกสาร

และข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงาน  ทั้งนี้  ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ให้จัดทําสําหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การจําหน่าย  การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา  หรือจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น  และ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรือผู้ซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะบุคคล 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่การไต่สวน  และกําหนด 
เบ้ียประชุมให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว  

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา  ๕๑  
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม  

การดาํเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว  
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๔๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   

ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ

สิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน  
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(๒) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโอน  การถอดถอน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินการสอบสวนทางวินัย  
การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ  และการอื่นใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
สําหรับเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักงาน  

(๓) การรักษาราชการแทน  การปฏิบัติราชการแทน  และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ
ของสํานักงาน  

(๔) วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  และวันหยุดราชการประจําปี 
(๕) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  เลขาธิการ  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน รวมตลอดท้ังค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่
บุคคลดังกล่าว  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงาน  

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน 
การกําหนดตําแหน่งตาม  (๑)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 

และพนักงานไต่สวน  โดยผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑)  ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านการงบประมาณ  จํานวนไม่เกินสามคน  
ร่วมเป็นกรรมการ  โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และอาจแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน
จํานวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลหรือ 
พิจารณาคําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระ  และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการใด ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือทําหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานกําหนด 
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ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้ คํานึ งถึ ง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยเฉพาะการกําหนดตาม  (๑) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  
และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษทางวินัย 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

การปฏิบัติหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน และคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  แล้วแต่กรณี 

ในส่วนที่ เก่ียวกับการนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
คําว่า  “ก.พ.”  ให้หมายถึง  “คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  
ป.ป.ช.”  และคําว่า  “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี”  ให้หมายถึง  “สํานักงาน  ป.ป.ช.” 

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด  
มาตรา ๑๔๖ ตําแหน่งของข้าราชการสํานักงานให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

โดยให้จําแนกประเภทตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงาน  สาขากระบวนการยุติธรรม  ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษา

ระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายขึ้นไป  หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่น 
อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
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(๒) ข้าราชการสํานักงานประเภททั่วไป  ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพและตามภารกิจ
ของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยจะมีตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  

ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าในสํานักงานให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ดําเนินการทางวินัย
โดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ 
ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๑๔๘ ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จะกําหนดให้ มีรองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า  เป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
เม่ือมีกรณีที่จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  เสนอเรื่องตอ่นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 
มาตรา ๑๔๙ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ปฏิบัติหน้าที่และ 

ใช้อํานาจโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  เป็นกลาง  มีจริยธรรมที่ดี  และปราศจากอคติทั้งปวง  และมีคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 
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เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง  และให้ดํารงตําแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว  

มาตรา ๑๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือเพราะขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ อนําความกราบบังคมทูลเพื่ อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  ตามระเบียบหรือประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

กรณีที่เลขาธิการพ้นตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหน่ึง  (๓)  และ  (๔)  ให้บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน  หรือตําแหน่งอื่นใดซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่า  

มาตรา ๑๕๑ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ถอดถอน  เลื่อน  เงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ตลอดจนให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ 
มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๕๒ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  และ
กิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก่อน  

มาตรา ๑๕๓ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ   
ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๑๕๔ เม่ื อพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีห รือพระราชบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕๓  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๑๕๕ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อ ยู่ในความรับผิดแห่ งการบังคับคดีและผู้ ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

มาตรา ๑๕๖ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองสํานกังาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใดแล้วทํารายงานเสนอ 
ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๑๕๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มี  ใช้ และพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ยุทธภัณฑ์  และ
อุปกรณ์เก่ียวข้องเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  การมี  การใช้  และการพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
ยุทธภัณฑ์  และอุปกรณ์เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๑๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่ เก่ียวกับ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้ งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน  ในการตรวจสอบดังกล่าว  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้  

ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕๙ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์   

เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะดําเนินการไต่สวน
และวินิจฉัยเอง  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไต่สวน 

มาตรา ๑๖๐ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้ว
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เห็นว่า  การไต่สวนเบ้ืองต้นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุติการดําเนินการและ 
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการไต่สวนเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ต่อไปก็ได้  และเม่ือดําเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นควรให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นต่อไป  
เม่ือผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ถือสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้น  เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๖๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจํา
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด”  เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน  มีหน้าที่และ
อํานาจเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   
และหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด  แต่ไม่รวมถึงหน้าที่และ
อํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติมอบหมายให้ดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
เฉพาะกรณี  โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการสํานักงานให้จัดตั้งสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคตามจํานวน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค  และให้มีหัวหน้าสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาค   
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการ 

สํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคมีหน้าที่และอํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  และมีหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๖๒ ให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นในสํานักงาน 
เรียกโดยย่อว่า  “กองทุน ป.ป.ช.”  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  และสนับสนุน
ภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต 
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(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา  ๑๓๑  
และเงินรางวัลตามมาตรา  ๑๓๗ 

(๓) ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๑ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อํานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๓ กองทุน  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสมทบเข้ากองทุน  ป.ป.ช.  
(๒) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช. 
เงินและทรัพย์สินที่ เป็นของกองทุน  ป .ป .ช.  ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
มาตรา ๑๖๔ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  

และการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
มาตรา ๑๖๕ หน้าที่และอํานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน  ป.ป.ช.  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุน  ป.ป.ช.  เพื่อดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
คณะกรรมการกองทุน  ป.ป.ช.  ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่สํานักงาน  หน่ึงคน  
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หนึ่งคน 

มาตรา ๑๖๖ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ให้กองทุน  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน
การเงินของกองทุน  ป.ป.ช.  ในปีที่ล่วงมาแล้ว  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่อรายงานการเงินนั้น  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๖๗ ผู้ มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช . กําหนด 
ตามมาตรา  ๒๘  (๓)  กรรมการตามมาตรา  ๔๒  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘  ผู้ใดจงใจ 
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ไม่ย่ืนบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย  
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  ผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท   
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มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง  โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก  รับ  หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ  เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  ให้กระทําการ
หรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น  โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระทําความผิดนั้น  นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี  และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล  ลูกจ้าง  
ตัวแทน  บริษัทในเครือ  หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อํานาจในการน้ันหรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน  ฟ้องร้อง  
หรือดําเนินคดี เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ีต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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(๑) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๒) ใช้กําลังบังคับขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หลอกลวง  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น 
เพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือ 
เพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดี 
แก่ผู้กระทําความผิด 

(๓) ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  เอาไปเสีย  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
ปกปิด  หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรือปลอม  ทํา  หรือใช้เอกสาร  หรือพยานหลักฐานใด ๆ  
อันเป็นเท็จในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด  

(๔) ใช้กําลังบังคับ  ขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงาน 
ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ  
พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา 
อันมิชอบด้วยหน้าที่  

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ  เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือ
หัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๖  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่ งของคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ตามมาตรา  ๑๑๒   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่ง 

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๓๖ 
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หากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึงเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  หรือชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๖๐  
วรรคสี่  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ทําให้สูญหาย  หรือ
ทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  ที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน  คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ยึดหรืออายัดไว้  หรือสั่งให้ส่ง  หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. กรรมการ  เลขาธิการ  
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ 
กําลังประทุษร้าย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๓ กรรมการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มอบหมาย  ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๘๐  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  
และในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ   

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล  ทั้งนี้เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน  ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๘๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่ง 
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ตามมาตรา  ๑๙  เว้นแต่กรณีตามมาตรา  ๑๙  (๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  
และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๑๘)  มิให้นํามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๖ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว   

มาตรา ๑๘๗ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๘ ให้ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ยังมีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น  และการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่า 
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ไว้แล้ว 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๘๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม   เป็นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้ บังคับ  ให้ โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๐ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๑)  กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๙๑ ให้การถอดถอนจากตําแหน่งที่ได้ดําเนินการตามหมวด  ๕  การถอดถอนจากตําแหน่ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังคงมีผลอยู่ต่อไป  และให้นับระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิในการดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือในการรับราชการของผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่งนั้นต่อเนื่องต่อไป 

มาตรา ๑๙๒ ในการดําเนินการตรวจรับคํากล่าวหา  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน  ไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย  และการดําเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  บรรดาที่ดําเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมท้ังบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  
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และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา  ๔๘  เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าว 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้  ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้มีมติให้ย่ืนคําร้อง  คําฟ้องต่อศาล  หรือมอบอํานาจให้พนักงานไต่สวนหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน  
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไว้แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลสําหรับคดีที่ย่ืนฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับ 
อยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

มาตรา ๑๙๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไป  แต่สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม  ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนด  และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๙๔ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือ
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มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ  ให้ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง 
หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้การดําเนินการดังกล่าว
มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๕ ในระหว่างที่ ยั งไม่ มีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖   (๒ )  และ  (๓ )   
ให้นําหลักเกณฑ์เก่ียวกับจํานวนการถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
มาใช้บังคับกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนดโดยอนุโลม  จนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖  (๒)  
และ  (๓) ดังกล่าว 

การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสี่  สําหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด   
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙๖ บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทําทุจริตต่อหน้าที่  กระทําผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่า 
จะได้มีการมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๑๙๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  
หรือมติตามมาตรา  ๑๔๔  ให้นําบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม   หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   แล้วแต่กรณี   หรือมติ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ 
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินเดือน  
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
จนกว่าจะมีการออกระเบียบตามมาตรา ๑๔๔  (๑)  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าอ้างถึง
เจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๙ การดํ าเนินคดีที่ ดํ าเนินการกับผู้บ ริหารท้ องถิ่น   รองผู้ บ ริหารท้ องถิ่ น   
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในฐานะที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ที่ดําเนินการ
อยู่ในศาลแล้ว  ให้ศาลท่ีรับไว้พิจารณามีอํานาจดําเนินการต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  โดยให้ถือเสมือนว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๒๐๐ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร  ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๓๐  จะกําหนดการเร่ิมใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความรวดเร็ว  
สุจริต  และเที่ยงธรรม  รวมท้ังได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งไว้  
อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นการสมควร
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  เ ร่ือง  การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๘  เร่ือง  การเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อ เนื่ อ งของผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ง ในอง ค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ  ลงวันที่   ๕   เมษายน   
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๓/๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
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“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  

หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอื่น  
(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน

ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ
ดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ  หรือที่มี
กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน   
ทุน  หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  

“ผู้ รับตรวจ”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้ รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน”  หมายความว่า  ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งรวมถึง 
ตรวจการจัดเก็บรายได้  การรับ  การใช้จ่าย  การใช้ประโยชน์  การเก็บรักษา  และการบริหาร 
ซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออํานาจ 
ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และแบบแผน 
การปฏิบัติราชการ  หรือไม่  และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมีประสิทธิภาพหรือไม่  รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ 
หน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ  และการตรวจสอบอื่นที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ตรวจเงินแผ่นดิน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  

การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการกําหนด
โดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้   
ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้อง
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการและผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและ 
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่อยู่
ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อ ยู่ในหน้าที่และ 
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อํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธาน 
องค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้ ในการประชุมดังกล่าว 
ให้ผู้ว่าการร่วมประชุมด้วย  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับวรรคสาม  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  และให้มีอํานาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด  การไต่สวน
เบ้ืองต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในฐานะพนักงานไต่สวนหรือเข้าตรวจสํานวนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  เม่ือผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการดําเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จะแจ้งให้ผู้ว่าการยุติการดําเนินการและส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน  ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง  และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือ
แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกคน  มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่มาประชุม
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนวันประชุม
หรือก่อนลงมติ  แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมร่วม
กําหนด 
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มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงความคุ้มค่า  ความสงบเรียบร้อย  ความไว้วางใจของสาธารณชน  การดําเนินงานโดยสุจริต  
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  และการป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  

มาตรา ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๔ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
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(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลตาม  (๔ )  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ มิ ใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
ย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง   
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้ รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวนทั้ งหมดเท่าที่ มีอ ยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึง่  
ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนคร้ังนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้นําเฉพาะคน
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้
เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  
แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือก
คร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๖  วรรคสี่  มาตรา  ๑๗  
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วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๘  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๖ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้

บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธี 
การสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการ
อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลใน
การเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ ยังได้ บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร  ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย 

มาตรา ๑๗ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
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ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน
คร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน 
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้อง
สรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๘ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๔  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่
ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและ 
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
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มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รับเ บ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายครั้งที่มา
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๓ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๒  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัยให้ถือ
เสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
ก่ึงหนึ่ง  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นด้วย  เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อมีมติตามมาตรา  ๕๐  (๔) 

ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ว่าการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
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มาตรา ๒๖ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่
คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับ

ตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
มาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวางเป็น

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดทําแล้ว  ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น 
ตามมาตรา  ๒๗  (๒)  ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล  
และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม  แต่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ถ้าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ  ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน  หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ  จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ก็ได้ 

มาตรา ๓๐ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
(๗) วิธีการรายงาน  การแจ้ง  และการเผยแพร่ผลการตรวจ 
มาตรา ๓๑ การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ  หรือทําให้มี 
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การตรวจสอบใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการ  หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่  ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด  เว้นแต่ในกรณีที่ 
ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยต่อไป  

มาตรา ๓๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓)  
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๔) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการดําเนินงานของผู้ว่าการหรือสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคล

ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกระเบียบตาม  (๑)  จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ 
มาตรา ๓๓ ในการกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓) ถ้าความปรากฏต่อ

คณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปดําเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ก่อนสั่งการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องนําคําชี้แจงและความเห็นของผู้ว่ าการ 
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย  

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และประสงค์ 
จะได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการ  ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรือผู้ ได้ รับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หน่วยรับตรวจมีสิทธิย่ืนคําร้องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการต้อง
กําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทน  ของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงาน 
ของอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคํา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๘ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็น
เงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
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ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๘ คูณด้วยจํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
มาตรา ๔๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล 

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  
มาตรา ๔๒ ในการสรรหาผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของ 
ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสมัคร  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ คณะกรรมการป รึกษาหารื อ เพื่ อ คั ด เลื อก ให้ ไ ด้ บุ คคลซึ่ ง มี ความ รู้    
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การเงินการคลัง  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง   
มีความกล้าหาญและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ 

มาตรา ๔๔ ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 
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ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง 

ถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป  ให้นําผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  

ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ประธานกรรมการจับสลาก

ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพื่อให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน 
มาตรา ๔๕ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้แล้ว   

ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๖ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  

แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังนี้จะเข้า
รับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ งผู้ว่าการ  และเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ว่าการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าการพึงรับฟังคําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง
ของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 
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มาตรา ๔๙ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
ผู้ว่าการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าการจะเข้ารับการศึกษาหรือ 
อบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
กรรมการและผู้ว่าการ 

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่  เนื่องจากจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดและเม่ือคณะกรรมการสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดําเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการ  

(๕) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
(๖) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา  
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน  จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การกําหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่ารับรองเหมาจ่ายและประโยชน์
ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับกรรมการ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
ในการตรวจเงินแผ่นดินสําหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ” 

ตามมาตรา  ๔  (๗)  ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ”  ตามมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)   
ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

มาตรา ๕๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อให้สํานักงานถือปฏิบัติ  และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
ตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้ งที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ  เพื่อช่วย 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗) จัดจ้างและกําหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๗  วรรคสาม  
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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การกําหนดแผนการตรวจสอบตาม  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ การใช้หน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  นั้น ห้ามมิให้ 
ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการให้สาธารณชนทราบ  จนกว่าจะได้ข้อยุติเก่ียวกับการตรวจสอบน้ันแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ  ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด   
การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้ว 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือในเร่ืองที่อยู่ในอํานาจ 
การตรวจสอบของผู้ว่าการ  ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือตามที่หน่วยงานท่ีเป็น 
ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว  มิให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  แต่ไม่ตัดอํานาจผู้ว่าการที่
จะแก้ไขคําตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว  และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป  มิให้มี
ผลกระทบกับการกระทําที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

หมวด  ๔ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๕๘ ให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ว่าการ 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ

สํานักงาน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเก่ียวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง  และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 
(๘) รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่ มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่ เ ก่ียวกับผล 

การตรวจสอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน  
รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 
มาตรา ๖๐ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ

ดังกล่าว 
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(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เ งินเพิ่มพิ เศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
ของเจ้าหน้าที่  

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย  
การร้องทุกข์  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งอัตรา
เงินเดือน  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของสํานักงาน 

(๕) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อชว่ยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๘) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  และ

บุคลากรอื่นของสํานักงาน 
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
การกําหนดตาม  (๒)  และ  (๔)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและ

ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้บังคับได้ 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจในการบรรจุ  

แต่งตั้ง  ย้าย  เลื่อนตําแหน่ง  หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่  เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า   
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  
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มาตรา ๖๑ ข้ า ร าชการสํ านั ก ง าน   ได้ แ ก่   บุ คคลซึ่ ง ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง 
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  วรรคหก  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๖๑  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่เป็น  ก.พ.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
และมีอํานาจแต่งตั้ งอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ เ ป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้   
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ. หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอื่นของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด  

มาตรา ๖๔ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเ ป็นข้าราชการสํานักงาน 
อาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ  โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใดและได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการ
สํานักงานที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ซึ่งโอนมา 
ตามวรรคหน่ึงในขณะที่เป็นข้าราชการน้ัน  เป็นเวลาราชการของข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๖๕ ในกิจการของสํานักงานที่ เ ก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  
และบุคลากรอื่น  ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธาน

กรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และ
มาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย   
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  ให้ผู้ว่าการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ ว่ าการพิจารณาผลการตรวจสอบของ 
คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย  

มาตรา ๖๙ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๘  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่าย
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ประจํ า ปี เ พื่ อ ข อค ว าม เ ห็ น ช อบจ า กคณะก ร รมก า ร   และ เ ผ ย แพ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนท ร าบ 
เป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม 
วรรคหน่ึง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้
เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๗๐ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๘ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๔) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๑ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็นที่ราชพัสดุ 

แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 
มาตรา ๗๒ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยก 

อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
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มาตรา ๗๓ ให้มีคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ในการกํากับการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการตรวจสอบสํานักงานของคณะผู้ตรวจสอบ  และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความอิสระใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสํานักงาน  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร  ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๗๔ ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ

แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ในกรมบัญชีกลางข้ึนคณะหน่ึงตามจํานวนที่ เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  ทําหน้าที่ ในการตรวจสอบสํานักงาน  โดยให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และ 
อํานาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒)  แล้วทํารายงานเสนอผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ  คณะกรรมการ  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อทราบและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ว่าการ 
ตามมาตรา  ๙๓  

มาตรา ๗๕ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงินประจําปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  
ของสํานักงานและกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้ว่าการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกด้าน  
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  เว้นแต่เป็นเร่ือง 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ  สํานักงานจะจัดทํารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๗๘ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสํานักงานกองทุนหนึ่ง   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๗๙ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๓) เงินรายได้ตามมาตรา  ๗๐  (๑)  ที่ดําเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหน่ึงไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘๐ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจาก

งบประมาณแผ่นดินได้ 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่

ของสํานักงาน 
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(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
มาตรา ๘๑ เ งินกองทุนให้นํ าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่ เ ป็น รัฐวิสาหกิจ   

หรือนําไปลงทุน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  แต่ในการลงทุน  คณะกรรมการกองทุน 
จะกําหนดให้ลงทุนอื่นใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้คํ้าประกันไม่ได้ 

มาตรา ๘๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  ผู้ว่าการ  รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย  และผู้แทนสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นเลขานุการ  และ
ผู้ว่าการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน  และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ 
(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํารายงานการเงินประจําปี 

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของกองทุน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของกองทุนตาม  (๒)  ให้คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๘๔ ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  ทําหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น  และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
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หมวด  ๖ 
หน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังคําชี้แจงและเหตุผลหรือ 
ความจําเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้
ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือดําเนินการทางวินัย  แล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับคําชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  หรือ 
การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะ
เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป  เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต  

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา  และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล  
หรือแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ  หรือเห็นว่าการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  ผู้ว่าการมีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจาก 
ผู้เสียภาษีอากร  ผู้ชําระค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ตามสมควร  และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

อํานาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม  ถ้าเป็นกรณีเก่ียวกับภาษีอากร
ประเมิน  ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระทําการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่นมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อํานาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ  หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอํานาจประเมิน 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอํานาจบริหาร
จัดการ  ดูแลรักษา  และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน  ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว ้
ในกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง  
โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  หรือในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดใหผู้้ว่าการมีอํานาจดําเนินการอย่างใดต่อไป  ก็ให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนั้น  

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  มีการกระทําด้วย
ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือ
อนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว  ให้ผู้ว่าการ
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหน่ึง   
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ  ต้องตรวจสอบเม่ือการดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ  จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างดําเนินการก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้น  ผู้ว่าการต้องแนะนําวิธีดําเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจเห็นว่าการดําเนินการที่ผู้ว่าการแนะนํานั้นไม่อาจหรือไม่สมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร   
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ  หน่วยรับตรวจ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจะร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็ว  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น  เม่ือได้ข้อยุติประการใดแล้ว  ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ 
ไปตามข้อยุตินั้น 

มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  ให้
ผู้ว่าการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้หรือไม่  และให้จัดทําข้อเสนอแนะให้แก่ 
หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม  และความนิยม 
ของท้องถิ่น  รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยให้รับฟังเหตุผลและความจําเป็นของ
หน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

มาตรา ๙๑ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๒๗  (๒) 

มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเ งินราชการลับ  หรือเ งินที่ มีลักษณะคล้ายกับ 
เงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่กําหนดใน
ลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 
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มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ  ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้ รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ 
ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

(๒) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา

ทําการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  บัญชี  ทะเบียน เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น  หรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็น 

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  จะให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยคํานึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวกับการตรวจสอบ  ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้  จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้  

หมวด  ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ 
หน่วยรับตรวจ  ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อกํากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต  ให้ผู้ว่าการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ   
หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป  หรือดําเนินการ
ทางวินัยแล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร  ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ดําเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการกําหนดตามมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๙๕  วรรคสี่  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ 
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 

ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ที่เป็นเหต ุ
อันควรลงโทษทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

มาตรา ๙๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๖  ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้นั้น  โดยให้นําความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง  จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษ

มิได้ 
ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรง 

แห่งพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง  ให้คณะกรรมการใช้รายงานผล

การตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก  แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาด้วย  
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การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และการย่ืนคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้  เพราะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  หากปรากฏพยานหลักฐานว่า  ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านคําสั่งนั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
(๒) ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทําความผิด 
มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอํานาจของ

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก  แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ระบุ 
ชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นการเปิดเผยต่อศาล  พนักงานอัยการ  หรือ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินการตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน  หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือเป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการ 
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มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๗  หรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามคําสั่ง  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ยึด  อายัด หรือเรียกให้ส่ง  ทําให้เสียหาย  ทําลาย   
ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใด  ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย  และให้ผู้ว่าการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๘ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้ 
นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้ รับโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

มาตรา ๑๐๙ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
โดยให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๓/๒๕๖๐  เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการดําเนินการสรรหา  คัดเลือก  หรือเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและพ้นจากตําแหน่งไปก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย  

มาตรา ๑๑๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๑ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  และบุคลากรอื่นของสํานักงาน
การตรวจเ งินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเ งินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และ
ให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือบุคลากรอื่นดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

มาตรา ๑๑๒ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ซึ่งมิได้นําส่งกระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
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มาตรา ๑๑๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติและคําสั่งของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
มติและคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๔ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๕ การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระทํา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ดําเนนิการตามหมวด  ๗  วินัยการเงินการคลัง  โดยให้ถือว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๑๓๐  (๗)  มาตรา  ๒๓๘  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  และ
มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ   
โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  
และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 



207กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



208 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



209กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



210 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



211กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



212 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



213กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



214 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



215กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



216 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



217กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



218 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



219กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



221กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



222 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



223กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



224 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



225กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



226 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



227กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



228 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



229กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



230 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



231กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



232 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



233กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



234 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



235กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



237กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



238 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



239กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



240 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



241กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



242 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



243กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



244 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



245กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



246 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



247กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



248 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



249กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



250 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



251กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



252 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



253กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



254 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



255กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



256 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



257กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



258 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



259กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



260 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



261กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



262 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



263กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



264 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



265กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



266 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



267กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



268 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



269กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



270 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



271กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



272 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



273กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



164 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



165กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



166 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



167กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



168 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



169กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



170 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



171กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



172 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



173กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



174 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



175กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



176 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



177กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



178 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



179กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



180 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



181กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



182 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



183กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



184 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



185กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



186 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



187กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



188 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



189กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



190 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



191กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



192 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



193กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



194 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



195กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



196 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



197กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



198 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



199กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



200 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



201กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



202 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



203กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



204 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



205กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



206 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



91กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



92 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



93กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



94 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



95กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



96 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



97กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



98 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



99กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



100 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



101กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



102 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



103กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



104 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



105กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



106 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



107กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



108 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



109กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



110 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



111กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



112 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



113กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



114 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



115กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



116 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



117กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



118 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



119กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



120 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



121กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



123กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



124 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์  

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  

กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการกลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 

“คณะกรรมการจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนตําบล   



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ   

โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ  หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือจากเงิน

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

“พนักงานจ้าง”  หมายความว่า  พนักงานจ้างตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๕ ภายใต้มาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจจัดสรรเงินให้เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ 

ข้อ ๖ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการจังหวัด

กําหนดโดยการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย 

การกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการของคณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการ

จังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงคุณภาพ  ปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ความสามารถ  ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  และหลักเกณฑ์  

แนวทาง  และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีของส่วนราชการ  จังหวัด  และสถาบันอุดมศึกษาตามที่

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

ข้อ ๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไปแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ประกาศคณะกรรมการกลาง  

ประกาศคณะกรรมการจังหวัด  หรือหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่ งการ 

ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้เสนอขอกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และได้

ดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย  หรือยังที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปตาม

หลักเกณฑ์  เง่ือนไขและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ให้จ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๖ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประชา  ประสพด ี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 





























ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถิน่  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับส่วนราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบา้น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบนี้แทน   

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2551  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



  

บัญชีอัตราคา่เช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดบัปฏบิตังิาน ระดบัชาํนาญงาน ระดบัอาวุโส 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ 1 – 15.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 2.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 11 4,000 
ขั้นที่ 16 ขึ้นไป 3,000 ขั้นที่ 3 - 8  3,000 ขั้นที่ 11.5 - 17 5,000 
  ขั้นที่ 8.5 ขึ้นไป 4,000 ขั้นที่ 17.5 ขึน้ไป 6,000 

 
 
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ระดบัเชี่ยวชาญ 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 9.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 4  3,000 ขั้นที่ 1 – 6.5 4,000 ขั้นที่ 1 – 7.5 5,000 
ขั้นที่ 10 – 14 3,000 ขั้นที่ 4.5 – 12  4,000 ขั้นที่ 7 – 11.5 5,000 ขั้นที ่8 ขึน้ไป 6,000 
ขั้นที่ 14.5 ขึ้นไป 4,000 ขั้นที่ 12.5 – 20.5 5,000 ขั้นที ่12 ขึ้นไป 6,000   
  ขั้นที่ 21 ขึ้นไป 6,000     

 
 
 



  

- 2 – 
 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 5.5  3,000 ขั้นที่ 1 – 5.5  4,000 ขั้นที่ 1 – 7 5,000 
ขั้นที่ 6 – 14 4,000 ขั้นที่ 6 – 11 5,000 ขั้นที่ 7.5 ขึ้นไป 6,000 
ขั้นที่ 14.5 - 20 5,000 ขั้นที่ 11.5 ขึน้ไป 6,000   
ขั้นที่ 20.5 ขึน้ไป 6,000     

 
 
 

ตําแหน่งประเภทบริหารทอ้งถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 - 10 4,000 ขั้นที่ 1 – 2  4,000 ขั้นที่ 1 – 6.5 5,000 
ขั้นที่ 10.5 – 19.5 5,000 ขั้นที่ 2.5 – 10.5 5,000 ขั้นที่ 7 ขึ้นไป 6,000 
ขั้นที่ 20 ขึ้นไป 6,000 ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 6,000   

 
 



  

บัญชีอัตราคา่เช่าบ้านสําหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
อันดบั ครผูู้ชว่ย อันดบั คศ. 1 อันดบั คศ. 2 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 8.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 1.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 11.5 4,000 
ขั้นที่ 9 – 12.5 3,000 ขั้นที่ 2 – 6.5 3,000 ขั้นที่ 12 – 16.5 5,000 
ขั้นที่ 13  4,000 ขั้นที่ 7 – 21.5 4,000 ขั้นที่ 17 ขึ้นไป 6,000 
      

 
 

อันดบั คศ. 3 อันดบั คศ. 4 อันดบั คศ. 5 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 5.5  4,000 ขั้นที่ 1 – 6.5  5,000 6,000 
ขั้นที่ 6 – 11.5  5,000 ขั้นที่ 7 ขึ้นไป 6,000  
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป 6,000    

 



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 



 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบันอาศัย 

อำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา 

องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา เมืองพัทยา สภา

องค์การบริหารส่วนตาบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนพิเศษ 115 ง/หน้า 46/17 ตุลาคม 2548 



“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่าคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ำแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

“อำเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอำเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอำเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดเทศบาล ปลัด

เมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”2 หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก 

ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว 
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”3 หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”5 (ยกเลิก) 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
2 ข้อ 4 นิยามคา ว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จดัทา แผน”แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
3 ข้อ 4 นิยามคาว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
4 ข้อ 4 คาว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
5 ข้อ 4 คาว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 



 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒน า
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”6 หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทำบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพ่ิมเติม”7 (ยกเลิก) 
“การเปลี่ยนแปลง”8 (ยกเลิก) 
( คำ ว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น ”แก้ไ ข เพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61) 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ได้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัดแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน 

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
6 ข้อ 4 นิยามคาวา่ “โครงการพัฒนา”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
7 ข้อ 4 นิยามคาวา่ “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. ๒๕59 
8 ข้อ 4 นิยามคาวา่ “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 



หมวด ๑ 
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………….. 
 

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน    กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

9 กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก 
อีกก็ได้ 
ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน     กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (๓) 10 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
9 ข้อ 8 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
10 ข้อ 9 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 



 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)11 กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่ มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอานาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒)12 ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความ
ต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
11 ข้อ 10 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
12 ข้อ 10 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 



(๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่

ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และ
จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ ๑๙ (๑) 
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัย ชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 
 

หมวด ๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

……………………………………………………….. 
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) 
ถึง (๗) ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น

กรรมการ 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ

หน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึง

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
ข้อ ๑๔13 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง 
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจานวนไม่น้อยกว่า

สองในสามให้ออก 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 



หมวด ๓ 
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………………. 
 
ข้อ ๑๖14 (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๗15 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ข้อ ๑๘16 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณ
ถัดไปให้นายอำเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้ในกรณี
มีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสามวรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
13 ข้อ 14 แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
14 ข้อ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. ๒๕59 
15 ข้อ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 



ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำ 
หรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
16 ข้อ 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
9 



หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………………………….. 
 

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
17 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย 
ข้อ ๒๒18 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ ๒๒/๑19 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ ๒๒/๒20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 
ข้อ ๒๓21 (ยกเลิก) 
…………………………………………………………………………………………………… 
17 ข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
18 ข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. ๒๕61 
19 ข้อ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. ๒๕61 



หมวด ๕ 
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

…………………………………………………………… 
 

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ข้อ ๒๕22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ข้อ ๒๗23 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
20 ข้อ 22/2 เพิ่มเติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
21 ข้อ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 
22 ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 
 



หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

………………………………………………………….. 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที ่เลขานุการของคณะกรรมการ 24 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน

ผลการดำเนินการซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕)26 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
…………………………………………………………………………………………………… 
23 ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
24 ข้อ 28 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61 
25 ข้อ 29 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 



ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
26 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใน
การประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป 

( คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น ”แก้ไขเพ่ิมเติมโย ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)(พ.ศ. ๒๕61) 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมชาย สุนทรวัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)

พ.ศ.๒๕59 27 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒8 กันยายน พ.ศ. ๒๕59 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 28 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่าแผนพัฒนา” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

……………………………………………………………………….. 
27ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หน้า 3/28 กันยายน 2559 
28ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หน้า 1/3 ตุลาคม 2561 

 
 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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 
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11'1.1fl'iiJ'iiJ1'UbtJn'l~1 
' 

"b1ft111'1.1f111" VllJ1tJfl11l.Jl1 b1ft11~Vll1\I o~.mo fi.:i <9lb.mo 'U . "IJB\ll'Uvl1f111 

bbft~ 1l1'vtlJ1tJfil11lJ11lJ5.:i-d1.:inft1~'U~B\lflfWUnfl1B\1~1'UYlB\l~'Url1Vl'Ulil1 l1L41vtti1~Vf a.:i~'U 1 'U~\ltllil 
i.Jn~\11'U b U'Ut.J~lil'Vl~B n~Vl~B b U'UB ~1\l~'U~1 tJ 

" l''Uv11m1" vtmtJm1l.l11 l'U~'U'V11fi.:i1'UPin1 ~1l.l'1 'ti1'UvttJli111'1.1n11 Lbft~1 l1'vtm tJm1lJ . ' 
11l.Jn\ll'Uvl1n11~B\lfln1i.Jnfl1B\1~1'UYlB\l~'Url1Vl'UlilbU'UB~1\l~'U~1tJ 

"l'U'VltJlil11'1.1n11" VllJ1tJfl11l.Jl1 l'Ub'11{bbft~l'UB1Vil'ltl bbft~ 1 \1vtlJ1tJfl11l.l11l.Jfi\ll'U'VltJlil11'1.1n11 
' ' 

i.J1~'11tlvt~al''Uvt~lil'W LPl~~'U 'l ~flru~-r_;jl.J'U\Jl~n1vt'Ulil 1 \1 L U'Ul'Uvt~lil11'1.1m1'Uan L vtil B'11 n1'Uvt~lil11'1.1m1 
i.J1~'11tJ 

"m1i.Jn~.:i1mlJ'Ut:.J~lilvt~an~" vtlJ1tJfil11l.Jl1 m1i.Jnu~.:i1'Ui.J1~'111'11l.JvtU1~"1JB\IL41vtti1~ 
YlB\l~'U1 'U B\lfl mi.J nfl 1B\1~1'UYl B\I ~'U,j'U 'l zj\l~lil 1 \1i1m1i.Jnu~\11'Ut:.J~lil b i.J~ tJ'UVl~'Ub1 tJ'Utl'U\Jl ft Blil 

~~u~i1 'GJ.:i-d1.:inm~i.Jn~.:i1'U~.:inci11~mlJ'Wnm11'l.1m1"1Ja.:iL41vtti1~vfo.:i~'U~,j'U ~.:id m1i.Jnu~.:i1'U 
1'Ut:.J~lilvt~an~vt~.:i 'l l'i'a.:ii1nfl1hJtiatJn11LLi.Jlili11lJ.:i LliltJ11l.lnmvt~lil~n 

oUB ct m1i.Jnu'11\11'U'UBnb1ft111'1.1n111Ji'a.:i1~-rum~ml'iiJ1n~tJ~Vl11YlB\l~'UnB'Un11i.Jnu11.:i1'U 
'Uam 1m11'1.1m1 Lbfl~l'i'a.:ii1.:iui.J1~mruL ~am1db~ tJ\l'Vrn 1 'Um1LD n~1tJ LliltJ 1l1-W'iiJ11ru1Lu'W1~-d1.:ib1ft1 
~ '11 b U'Ul'i' B\I a ~i.Jnu~\11'U'UB m 1ft111'1.1f1111 'Ufl~\l,r'U 'l b ~ai.J1~ LtJ'l.1tJ"IJB\l\11'U 11'1.1f111 b U'U~1 ~qi 
LL ft~ 1 l1'rhu.:i5.:im1l.l L vtl.J 1~'1l.J Lbft~'1alil fl~a.:i nu1~uu LL ft ~15m1~lil m1 .:iui.J1~m ruLL uu:iJ.:i L U'Ut:.Jft\11'U 

' 

mril~i111'1.1m1'11Lll'UL~.:iv11'Ul'i'a.:ii.Jnu~.:i1'U'Uannm11'1.1m1 LliltJV'.:i1:iJ11ii'-r'uB'4iJ~\Jl1m11flvt~.:i 
1 l11il1Lu'Um1"1Jaa'UWJ'iiJ1n~i1e)1'U1'iiJ LliltJ 1:iJini1 Lbft~ 1 l1LL4.:iLvt\Jl LLi-i.:im1l.l'11LtJuvft:iJm'iiJ"IJBB'Uml ria'U 1~ 

, \.I , , ., 
"IJB b 

11~1tJrh 1i~1tJ1'Um1L~'U'V11.:i1 i.J11'l.1m1"1Ja.:iL41vtti1~Yf a.:i~'U 1:iJi1~'V151~-ruL~'U\Jlau LL'Vl'U L l'ULL~1~-ruawJ'~ 
' 

1l1i.Jn~\11'U'UBnb1ft111'1.1n11nB'Un11b~'U'V11\l 1 D11'1.1n11 b~ Bn11b~'U'V11\l 1 i.J11'1.1m1i!'Ub'1~'iiJ~'Ubbft~ n~tJG\I 
~~.:i'11tl'n.:i1'U 1'Wl''U11i1 vt1n'11LlJ'Ul'i'a.:ii.Jn~.:i1'U'UanL1ft111'1.1m11 'U1'Ui!'U 1 l1L D m~'Ul'lau LL 'Vl'U 1~ 

.Ua ~ m1LDm~'U\JlBULL'Vl'U1l1LlJ'U1i.J\Jl1l.Jvt~mnru'1LLft~eJ\Jl11 ~.:id 
(<9l) m1i.Jnu~\11'U'UBnb 1ft111'1.1n111 'Ul'Uvl1 n11 1 l1i1~'V15b Dm~'U\JlBtJbb 'Vl'U 1~:iJbfl'Ul'Uft~ 

~i11l.J.:i 1 'Uei'\Jl11i11l.J.:ifl~l11~uu1'Vl 
(®) m1i.Jnu~\11'U1 'Ul'UVl~li111'1.1n11 1 l1i1~'V15b Dm~'U\JlBtJbb 'Vl'U1~:iJ bfl'Ul'Uft~ b~li1i11l.J.:i 

1 'Uei'\Jl11i11l.J.:ift~vtn~uu1'Vl 
(m) mrili1 fl11l.l'11 L lJ'U1'i'a.:ii.Ji]u~.:i1'Uzj.:i L lJw111n'iiJvt~ n"IJa.:i a.:ifi' n 1i.J n f11a.:i~1'UYf a.:i~'U 

~I ~ "" ~I 1· I L ., "" L 1 d 1 ., b u'U fl 1 \I fl111Vl1Bb u'U u \Jl1l.J'U tJtJ 1tJ"IJB\l1~tJ 1 ft'Vl1B'U tJtJ1 tJ"IJ B\I m~'Vl 11\ll.JVl1 li1 'V1 tJ'VllJ BtJ'VllJ1 tJ VI ... 
B\lfl mi.Jnfl1B\1~1'UYlB\l~'Ui.Jnu~ Lli1tJi1n1vt'Uli11~tJ~ b 1ft1 bbtJ'UB'Ubbfl~i1~n~ru~ b ~\lvl1'Ub~am l1Lnli1 

fl11l.J L~tJvt1tJ LLria.:i r1 mi.Jn fl1a.:i~1'UVi'a.:i~'Uvt~ai.J1~ 1tJ'l.1tJ'115T;iru~ ~u~vt11Vf a.:i ~'Ua1'iiJi.:i m11 l1 
'U 



II 

'\ll'U1 i;n 

11'1.1n'1'11'Ub u m~1 , 

'l.Jnu~.:J1'U'Utlf1b 1m11'1.1f111~~~Btl'U 1~tJ 1 ~ii~'Vl5b um~'U~B'\JLb 'Vl'U b U'U11tJfl#.:i1l.l bfl'Ufl#.:i'1~ b ~~.ff 1 h1.:i 

1'U5m1.ff1111.:i'1~'\lln~uu1V1 
k) m1'1.Jnu~.:i1'U'Utim1m11'1.1m1'VlmtJ-tl1.:i b1mf11tJ1 'Ul'm~tJ1n'U 1 ~iJu n'11'1.Jnu~.:i1'U 

I CV .dQ.c:t. 0 Q.ICV~ 
'UB m 1m11'1.1m1'Vln'l.11.:i b 1'111111 n'U b Ylm u n b.:J'U~ tiu bb 'Vl'U?f 1Vl1U1'U'U'U , 

(er) m1'1.Jnu~.:J1'U'UB n b 1m11'1.1m1~ii~'Vl51~-ru b~'U~BU bb 'Vl'U~'U l 'U~ n~ru~ b~ tJ1 n'U'11'Vl-ru 

m1'1.Jnu~.:i1'UtY'Ubb~l 1~bun1~'Vl1.:Jb~tJ1 
m1'1.Jnilli.:i1'U'Uti n nm11'1.1m11l.l b~11"il1'U1'U.ff 1111.:i 1l-im'1 bum~'U~tirnb 'Vl'U 1~ 
-ifo ~ m1ti ~ n1-rn~1 m1rum111~ bu tJu11~1 tJ m1-rn~1fl1111'1.J'1ti~.ti'mb vl.:i'l.11~'\ll~B 

'\J 

~1111~ b U tJU'Vl~B~1i.:i ~'U l~ b~ tJ1 nu m1-r f1~1 fl11lJD '1 ti~.ti'tJ?f '11'U~11'1.1 f111 1l.Jm '1 b U f1 b~'U ~BU bb 'Vl'U 1~ 
.rrti ~ m1mu~11~bb'1m1'1.Jnilli.:i1'U'UBm1m11'1.1m1 1~'1.Jnu~~.:id 
(<91) mruii~'l.Jnill\.:i1'U'Utim1m11'1.1m1~111n'U'VlmtJfl'U 1~~'1.Jnu~.:i1'Ufl'U1~fl'U'Vl~.:ibu'U~-ru1ti.:i 

~ d.J ~ d..J ~ 

m1'1.Jnu~.:i1'U '\ll1 n b u'U m1'1.Jnu~.:i1'Ub ~ tJ.:i '11~.:i fl'Ub~ m 1 ~~'1.Jnilli.:i1'UtY'Ub u'U~-ru1ti.:i 
(lv) 1 ~11 tJ.:J1'Ue.J'1m1'1.Jnu~.:J1'U'UBm1'1111'1.1f111~ ti ~ii el1'U1'1B'4l!~m:w.rr ti b f11 tJl 'U 

~U~1l'Ui1'U bb~l'U~ b?f~'1~'U m1'1.Jnu~.:i 1'U 

.rrti <9)0 'Vl~n_21'Um1bun~1m~'U~B'\JLb'Vl'Um1'1.Jnu~.:i1'U'Utim 1'1111'1.1m1 1~bu'U1 'l.Jm:w~ 
m11~.:Jb?1~11m1'1.Jnfl1ti.:iVf ti.:i~'Un1'\ll'U~ 

-rrti <9)(9) m1'1.Jnu~.:J1'U'UB m 1'1111'1.1 f111bb'1~ f111 bu f1~1m~'U~1~v11 b U'U f111~1:W'\ll~ mn rusfi 

'\ll~Bbb'U1'Vl1.:Jf111'1.Jnu~~1lJ'Vli1'.:J~t)f))~'Vl11.:JlJ'\ll1~1'VltJ ~ lJ'Vl o~o~.Ci'./1 <9lctblv '1.:Jl'U~ tvcr 

Yl(]~mfl11 tvcrcro vtl~n1'\ll'U~Hnti'Ui''U~1~butJui'.TI-Uu.:i~u 1~~ti11bu'Um1'1.Jnu~.:i1'U'Utim1m11'1.1m1 
., 

Q I Q q q 

bb'1~f111b Uf1'11tJ b.:J'U~1111~ bUtJU'U 

'11'\ll-ru n 11'1.Jnu~.:J1'U'U B n b 1'1111'1.1 f111 bb'1~bun~1 tJ b~'U~ ~.:) ~1 b U'U f1111l.l bb~l b?f ~'1 rltl'Ul'U~ 
1~ butJud1-Uu.:i~u1 ~v11b ii'Um1~111'\ll~n bnrusn'\ll~ti bb 'U1V11.:im1'1.Jnu~m11'Vli1'.:i~tim~'Vl11.:i11'\ll1~ 1 'VltJ 

~.:Jf1~11~B 1 'l.J'1'Ubb~1b?f~'1 

-rrti <9ltv 1~'1.J~~m~V111.:i11m~ 1'VltJ-rn~1m11~blJ'U 1'1.J~1m~butJud bb'1~ 1~iirl1'U1'1 ~m1:w 
1ii'10tJD(\J'Vl1 rl1'\ll'U~'Vl~mnrusri bb'1~15'1.Jnilli b~Bv11b U'Uf1111 ~b U'U 1 'l.J~1:W1~ bUtJud 

'l.J1~mfll ru i''U~ Ci'. ~mfl11 Yl.fll. tvcrcr~ , 
' I <> 

Ylmtin B'UYl.:J~ be.J1'1'U~1 , 
-r~11'U~111f111f))~'Vl11.:JlJ'\ll1~1 'VltJ ... 
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mJ1 c 

11'!f nfiJ;.J1'4L Uffli1 

~~L UeJUn~~'Vl~1~1JV11~ 1 'Vle.i 

11i1aL~~"~u11rH£l~Rmtln,,1o~ri1uiiHctu 
1UI. ~cl'.cl'.c;< 

l"a~Lllum1i11Jrt11ti1mJ"1::Luaun1::Y111u1M1"\Y1a'i1t\'1m~u~"'M'4U'!lo~o~Rn1tlnrt10~ 
a1uli'o~fiu 

o'Hlaii1U1W111Jt'1111J'l'U1J1fm b u.a~1RTI m, LL~~'ll'll'°i~~m·nbuim" 
1UI. ~cl'.co 1J1 .. 11 be;< LLfl::1J1fl11 nn LL~~Yf1::11'TfUtyCU"iLYIPIU1a Yf.PI. ~cc;<b 1J1fl11 cl'. 

LLa::1J1f111 GG LL~~Yf1::11'!futytY"aa111'11uaLLa::o~t(n11u~M11a1uPi1ua " ·" · ~cl'.'11n 
... ... • 'I ... ... ....... ~ 
'Inl'U'1111011n1::Y111~1J'M1flLYltl~~£1£ln'I::LUtlUL1 fl~'U .. 

.. ... ~... I ... 'I I .. - . , 

'!IE Ii) 'I::LUtlU'UL'IE.1n11 •1::LUaun1::V1·n~lJ'M1tl L YIE.111ft1f.IL~'UEtl'MU'U'TJO~£l~ftn1 • • 
tlnR1o~ibuio~ilu YtPI. ~cl'.ctc;<• . 

ia ~ 1::L uauiflm fu~R'ui~LL.t1unftfiJ1ffl'Utl1::mrt'lu11'!fn,j'11ULUn'li1LUUPl'U \ti • .. 'l ... ~ '!I il '11 \J1:: LU E.IU'U 

"~UOtl'M'UU• WflatrrUtl1 ~~mfl~m£liiu.r~f!M'U'U 'l~utl~'l&rnl . ' . ' 
Ylin:rru~uEflM'UUL~E'l\1'11Lil'Um1"1Wmn~oa'tuii1tml'm!1il~R'~m&uhJ"111nfl'IA1na • ' ,, '-.a·-' 

"a~R'n'ltlmm1~ri1uia~au" m.i1aR11JJ-l1 o~R'mw~m1ri1ui~m" LY1fllu1a LLa::il~Rm'l 
u~M11'11uPi1ua 

I ..I W .. I 

"'MU1EH1UYl'!lil'lUL~'U~fl'M'4U" WJ1Elfll111111 . 

(Gl) o~R'mtJnR1o~ri1u\1a~ilu LLa::o~Rn1tln,,1o~ri1uia~au~u~iin!JMJJ1ait1i~ 
(~) ri1u11'!f m1 liLLn ri1u11'!f m1fl1JJ n!)MJJ1a-l1i1E.11::L uauu~M1111'!f n11wJu;tu 

('11) i''1i'l1Mn'1 liLLn m1\Ylif1 u.a::n11t11::t11 .. 
(c) o~fl n1tl1::'!f111u liLLn o~Rn1i~L \Jun1111JJ'!la~tl1::'!f1'!fuvli"i~ 1fla~n'1'o~ 

fl11ln!JM1l1a1::LumJM;o.Uilu~.ru,,o~Mu1a~1u11o~i'.! ,..;£1Mu~amt~n1111o~n1::Y111~11M1"lV1a 
... e - I I ... ..iW.. I ""-!"! 

L&.a::1Jn11tl1L'U1Jn11Btl1~fl0L'U0~1J11.La1 'UOE.lfl11'MU-nJ 

(ct) o~Rn1n1111r1a lt\'LLn o~Rn1Y11~r11au1 ,..;Eo~Rn1i~ii1 .. qtJ1::a~R'Man 
L ~ofi1 L ilu~1un11flrtaM;mhL iltyi111i11wtl1:: la'lfuii'l ,;n11~~LLi11~M1ri1l1ili" .r~ 1""'~ nio~ 

• ~ ~ W W U I _, 

fl11Jn!)W.11tl 'M1£11::L \JE.l\J 'M10'!1£1\J~fll\J'!IO~'MU1tl~1'U'!l£1~1J 

io c a~Rn1tln,,1o~'bu\1o~aua1~i~~utl1::1J1ru'l~L~uot1MuuMu1•H1u~110i'u . . . 
wu'l"~ul,\111ali'Mamnru..t .r~;l 

1 "" ,... ., !ft - "" il . .. "" , tJ (Gl) fl1~011Yl;.J:: 'ML~U'lfl'M'4'UflO~L U'UllTrn'1Yl£l~ 1J01'U1'1'MU1Yl'!IO~iHfllfl1 mno~ 

ri1uio~fiuit \1L~u'l"'M'4Ufl1JJn!)MJJ1a ua::fl'a~ 'Wiiam;ru::L i'.Ju(~u'!u~uL1uu 



... mJ1 ct 

'l1'!1011111'4L \Jn\'t1 

(~) th::'d1'dut UL '!1 fl£J.:ifi n1tl nfl1£1.:i'11ui £1.:itiuqt ML~Ui! fl'M'4uio .:i \.\'i'uth:: tu'du 
111nlfl1.:im'rlt'1::liLlU£lttmJU -, , 

(Q'l) a.:i.tn1\Jnfl"Ia.:ia1uia.:i tiui a.:it ifl111Ja1~'llnutf11.:in11auL \Ju111"In11"Man 
"11J~u,;'R1u1i£1.:itiu;l'1::ia.:iti1L ilum"ILa.:i LLa::ari1u::Y11.:in11fla.:itioui111~'11·uu1 t i1lunflmJU , , 

(er) a.:ifl n1tln f11a.:ia1uia.:iiiu lttL °"U'11J f111 ti Llui!"~uLLn'Mtl1a.:i11J;l'!laiuLlui1 tt'M'4U 
1-H1hlfl"I.:im"I'!lai'uLlui!"~'ll!liHW1e.:i1u.r.:imh1u"I1~\1l1J~u,;'annia.:itiu ~::i.:i.:iutl"I::1J1w\1' 
11M1nfl~u~"~'U'!la.:i.:iuili:JJ1w11u~1mhri1ihn&Mh:ru1w11u~1uL~1Jlii1J l1'11J~1e111n~U'1::mJ 
'!Ua11£1.:iLl1J'1::'11J 'M;aLl1J~ 

fa ct a.:iftn"Itlnfl1a.:ia11Jia.:iti1Ja111i.:i.:iu\J"I::1J1wll1'Ll1J~fl'M'41J'Hu1an1Ji!'!laiu 
Lluafl"Muu \tl'WLiiua"11a1u'!la.:i11a \t\'-;i~.:i 1 ui'.l.:iut11::1J1ruil~1u1J1 l"e 'W111JLl1J£1fl'Muuili'tiifli1"I1 ti ' ' ' , . ... .: fl.:iU 

(Cil) £1.:iflm1u™11a1ui.:iwl'" 'WLiiui'am~::au 

(~) L'VIP1U1autn 'W1iiui'erna::aa.:i 
(Q'l) L V1P1u1awo.:iLLa::1 'VIP1u1a~hua 'W Ln1Ji'aea::a11J 
(er) a.:iflm"Iu™1,,bu'11ua 'W1iiu-iaaa::i1 
n 1rua.:ifin1tl nfl·rn.:ia1u-n' a.:iiiu lfl11::i.:i.:iu1.h::1J1w t ML~Ufl "'M'4U Liiua P111" 11J111R'Mrt.:i 

t M'U£l tJU~ '11 n~11"11'Tffl11i.:i\111flL \Ju11 fl n1ruti fJU n11i.:i.:iui.h::1nru Lfl ua1uvl Lnu11::i £1.:i \ij LnU , . v 

'Mrt.:iL Yi1'!1t1.:ia"11a1u"11J111fl\llrt.:i LLa:: t i1::rn 'Mfl~rnR111J-;i11 tJ1JLLa::i.h:: la'Tfuilt11::is1'du11:: \A'i'u ' , 
~ tJ ... L"1il 1::naum1'"-;i11ru1 

iE b n1ruil1\Ju111'lii'1Lu"11::'!1£1.:ii'ti1'11\lln'1i.:i£1.:ifin1tlnfl1fl.:ia1uia.:iti1Jlii'111J11t1 .. 
'11 L ilu nT~"11Jehu 1,-i\llu1il\A' a.:ifi n'ltJ n frrn.:i ~bui eJ.:itiu£J 1-;ii'il.:i'!lil t ii''"1a1\lln'1ti1L ilun1'l .. 
"11J ltn.:in11i1£1~'t u1111n11.r.:imh1 LL 'VIU£1.:ifln'ltJnR1£1.:ia1ui£1.:iiiu Lfle LLi.:i t M'i'!1'1TMn'1ifli 1 
tJ1::1nrun11fh t i~1aa.:i t MiHRn1tJ mna.:ia1ui £1.:itiu LLa:: 1 '1il.:ifin1tJ nfl1£1.:ia1uia.:itiuti1 L ilum'l 
"11J'ia ~ lflanm1tl1::1J1rum1ri1ti~1ui.:ina111\'Jum11.au£1lri'l.:im1'!1£1iu1lu'l"'M1'u"11Ji£1 d (Ci1) 

i.:id' 'Wi.i11luil11~ui.:ina111J1uu'l11Jri1u1rua~lua"11'11u"11Jia er: 
ia rd n10leJ.:ifin1tlnf11a·uhuli£1.:itiui.:i.:iu\J'l::1nwliLlui1"'M'4U'HU1a.:i1ui!'!lai'u 

LlUilfl'HUU Lfl8LiLlUilfl'MUu;l\t\'i'u1 ua m:tru::il n1'MUfl 1 ia.:ifln1tlnf11il.:ia1uiil.:itiuti1L ilun11l1' . . . ' ., 
L\Jum'lLu"11::f111Jn!)WJ1td1.11un11n1'MUfl~ULLa::iuflaun11111::~1mhu1;;ilM'LLnil.:ifin1tlnri"Ia.:i 

d1uia.:itiu lieHfin1tlnf11il.:ia1uieJ.:itiuti11ilun11"11Ji!u ltteliLL4'.:i'Mu1u.:i1u;l'!lai'mlu'l"\11'4U 
Li1uil1fl1.:in11L~il'!lili'u1lu'l"'M'4Ui.:ina11l"e'Win.:iii1~u.:iutJ1::1J1wlua1u'!lil.:ifluLn.:i'i11J'11J'Vl\J 
L ~£) 1 i~1a t 'Ufl11M1L il1Jfl11 Lfl"1.:im1il'Uili'\JL~Uilft\11'4U i.:id' \ij1hL~U'lfl'H'4'Utl.:ina111J1U\J"111J 
fi1u1wil~1ua"11'11u"11Jiil ct 
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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 
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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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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 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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
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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   



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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   



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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
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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 
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(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   



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 
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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 
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 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 
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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 

 หนา ๑๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   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 
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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   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค  ๒๕๖๐  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  จันทรคตินิยม   
กุกกุฏสมพัตสร  จิตรมาส  ชุณหปักษ์  ทสมีดิถี  สุริยคติกาล  เมษายนมาส  ฉัฏฐสุรทิน  ครุวาร  โดยกาลบริเฉท   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ประกาศว่า  นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่า  นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  
พุทธศักราช  ๒๔๗๕  เป็นต้นมา  การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด  แม้ได้มีการยกเลิก  แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายคร้ัง  แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือ
ราบร่ืนเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางคร้ังเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หา
ทางออกไม่ได้  เหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการที่มีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง  
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน  
จนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล  ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้
กฎหมาย  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม  แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์
การเมืองการปกครองท่ียังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย  ให้ความสําคัญแก่รูปแบบ
และวิธีการย่ิงกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘  จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการปกครอง  และเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น  โดยได้กําหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่ 
และอํานาจขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ  และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม  
การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สุจริต  เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป็น 
และความเหมาะสม  การรับรอง  ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น  โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น   
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม  การกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ 
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ  การวางกลไกป้องกัน  ตรวจสอบ  และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด  เด็ดขาด  เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ  และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ตลอดจนได้กําหนดกลไกอื่น ๆ   
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ระบุไว้  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป  ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  
ที่สําคัญและจําเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน  รวมตลอดทั้งการลดเง่ือนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง  การจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้  จําต้องอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และลักษณะสังคมไทย  หลักความสุจริต  หลักสิทธิมนุษยชน  และหลักธรรมาภิบาล  อันจะทําให้สามารถ
ขับเคล่ือนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในการดําเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ 
และความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสารัตถะของ
ร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม  เม่ือการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ  ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป  และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
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เพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ในการน้ี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วย  การออกเสียงประชามติ
ปรากฏผลว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก้ไข 
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม  และได้ส่งให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่  ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว  นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้น 
คืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชดําริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 

จึงมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้
ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ตราไว้   
ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

ขอปวงชนชาวไทย  จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ 
ปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล  อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่ 
อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา  สมดั่งพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  เทอญ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 

ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  

หรือข้อบังคับ  หรือการกระทําใด  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้  

เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น 
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด  ๒ 
พระมหากษัตริย์ 

 
 

มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้ 
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  

และพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา  และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไป

ตามพระราชอัธยาศัย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือ 

ให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือ 

ให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตําแหน่ง 
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มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ  หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ 
ในตําแหน่งองคมนตรี  และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่  องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖ ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น  ให้เป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้  และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา  ๑๖  หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะ
ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นสมควร
แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ  ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะ  ตามลําดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดไว้ก่อนแล้ว  
ให้ เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์  แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗  ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน 
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ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึง  หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้น 
ทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  
หรือมาตรา  ๑๗  ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  (พระปรมาภิไธย)  
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้ 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้ว  ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก 
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๑  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗ 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗   

เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เม่ือมีพระราชดําริประการใด  ให้คณะองคมนตรีจัดทํา
ร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย  
เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ให้ประธานองคมนตรีดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  แล้ว   
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามวรรคหน่ึง  ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา  ๒๐  ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการนี้  จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้  เม่ือรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๒๑  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ไว้ตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  ให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง  หรือทําหน้าที่ 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง  ให้นํามาตรา  ๑๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี   
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ 
ประธานองคมนตรี  หรือเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทําต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว   
หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหน่ึง  จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่ง 
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 

หมวด  ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 
 

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว  การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
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สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ  บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น  ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าว 
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  

ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
หรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได้ 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
หรือผู้ด้อยโอกาส  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย

จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา 

ที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด  และก่อนมีคําพิพากษา 
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด  จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น  เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
ในคดีอาญา  จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
คําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 

จนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ  และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และครอบครัว 
การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือการนําข้อมูล 

ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  หรือการค้นเคหสถาน 

หรือที่รโหฐานจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ์  

การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ 
ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น 

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหน่ึง  จะกระทํามิได้ 
การให้นําข่าวสารหรือข้อความใด ๆ   ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

ก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน   

รัฐจะกระทํามิได้  หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์  หรือเพื่อการอื่นใดในทํานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กําหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  แต่ให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 
การตรวจ  การกัก  หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน  รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ  

เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ที่ตราข้ึนเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม  ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ
ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้ รับความเสียหายจากการเวนคืน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน  รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม  
เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลา 
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง  ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ กําหนด 
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์  และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  ให้คืนแก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท 
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ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์  หรือที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท  และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป  ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น  มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือการผังเมือง   
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร  จะกระทํามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  การป้องกัน 
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  การคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น  
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  องค์กร  ชุมชน  

หรือหมู่คณะอื่น 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
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มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  หรือส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณี

อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ   
(๒) จัดการ  บํารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน  หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน   
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง  ซึ่งต้องกําหนด 
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นํา 
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  รวมท้ังมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง

ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง  
อํานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค  และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ   
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
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มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหน่ึง  ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ  หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  ผู้ร้องขอจะย่ืนคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้   

การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง 
หมวด  ๔ 

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 

 

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ป้องกันประเทศ  พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ  และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

เป็นสําคัญ 
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หมวด  ๕ 
หน้าที่ของรัฐ   

 
 

มาตรา ๕๑ การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้  ถ้าการนั้น 
เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้ประชาชน 
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   
และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง   

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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ภาษีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ   
และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง  รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า   

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและกํากับ 
การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น  
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้ง 
การกําหนดสัดส่วนขั้นต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษี
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
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กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
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รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทั้งให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลกัการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 
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มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ํา   
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอื่นใด   

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานทํา  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ  และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเม่ือพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และย่ังยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ  หรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
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รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย  เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  พึงกําหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง   

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๗   
รัฐสภา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้  ให้ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทําหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง  แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา  
และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ให้รองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา  ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทําหน้าที่ประธานรัฐสภา   
และให้ดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกิจการของรัฐสภา  ในกรณี 
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  จะตราขึ้นเป็น

กฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  หรือ  (๑๒)  หรือมาตรา  ๑๑๑  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  และให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับคําร้อง  ส่งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เม่ือได้รับเร่ืองไว้พิจารณา  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับ
คําร้องตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง  ให้ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง   
เป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง
ได้ด้วย   
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ส่วนที่  ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน  ดังนี้ 
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังไม่มีการเลือกตั้ง 

หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ  ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป  เม่ือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ
เก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว  หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา  
ก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้  โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่   
แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจํานวนตามมาตรา  ๘๓  โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน  
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน  โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้ใด  หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยกฎหมายดังกล่าวจะกําหนดให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  มีเหตุอันควร 
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ 
เขตเลือกตั้งทั้งหมด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ทั้งนี้  การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น 
การตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยกรณี
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มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๘๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า 
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม  (๑)  ให้ มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ถ้าจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม  (๓)  
มากที่สุด  ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน 

(๕)  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน  
และต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้ซึ่ง
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

เม่ือมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๘๘  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด   

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๖๐  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวน้ัน 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้มีสิทธิ 

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี  

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากัน  และไม่ซ้ํากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง  ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย  
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง   

มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้   

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 
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(๕) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

การนับคะแนน  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราส่วน  และการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่   
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๙๑  ในกรณีเช่นนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิม
ทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 

มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขต
หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลอืกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด  การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้นําความในมาตรา  ๙๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา  ๙๑ 

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  จะขอลงทะเบียน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ  สถานที่  และตามวันเวลา  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดั งต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน   

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด  ๆ   
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(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้อง คําพิพากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการ   
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่ มีสมาชิกเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  เม่ือ 
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(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๙๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙๗ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก   
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ  ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก  และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 
ยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๑) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม 
(๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
มาตรา ๑๐๒ เม่ืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  และให้กระทําได้เพียงคร้ังเดียว 
ในเหตุการณ์เดียวกัน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ  วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา  ๙๕  (๒)  และมาตรา  ๙๗  (๒)  ให้นับถึง 
วันเลือกตั้งที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๕ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือเม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และให้นําความในมาตรา  ๑๐๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๑)  ให้เร่ิมนับแต่วันเลือกตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๒)  ให้เร่ิมนับแต่ 
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาํแหน่งที่ว่างนัน้  
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การคํานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เม่ือมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๙๔ 

มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิก
มากที่สุด  และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  มีสมาชิกเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลาก   
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 

ในสภาผู้แทนราษฎร 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตําแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  หรือเม่ือมีเหตุ
ตามมาตรา  ๑๑๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ในกรณีเช่นนี้  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที่  ๓ 
วุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางาน
หรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคม  โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม  จํานวนกลุ่ม  และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  การสมัครและรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง  การได้รับเลือก  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม   
การข้ึนบัญชีสํารอง  การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหน่งแทน  และมาตรการอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  จะกําหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน  หรือจะกําหนดให้มี 
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่งว่างลง  
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  และไม่มีรายชื่อบุคคลที่สํารองไว้เหลืออยู่  
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเร่ิมดําเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  การกําหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้นําความใน
มาตรา  ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



หน้า   ๓๑ 
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 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 (๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 (๔) เกิด  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ทํางาน  หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘) 
 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๘) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

 (๙) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
มาตรา ๑๑๐ เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคห้า 
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐๘ 
(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๗) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๓  หรือกระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  

หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว 

ยังไม่เกินสองปี  จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมิได้  เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 
ส่วนที่  ๔ 

บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 

 

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบงําใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา  มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา
คนหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  ตามมติของสภา 

ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหาร
หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งจนสิ้นอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
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ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  เว้นแต่ในระหว่างเวลา
ตามมาตรา  ๑๐๙  วรรคสาม  ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๑๗  เม่ือ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน่ง 
(๓) ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการ
ของสภานั้น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภามอบหมาย  
และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และผู้ทําหน้าที่แทน  ต้องวางตนเป็นกลาง 
ในการปฏิบัตหิน้าที่ 

เม่ือประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  
ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  เลือกกันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ 
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้  สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งใด  ให้กระทําเป็นการลับ  
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นคร้ังแรก 
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ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ  หนึ่งให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน   
แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีก่อนครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  จะกระทําได้ก็แต่ 
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง  ให้ถือเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง   
ส่วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่สอง  ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  แต่ในกรณีที่
การประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง  จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สองสําหรับปีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี

คร้ังแรกด้วยพระองค์เอง  หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
หรือผู้ใดผู้หนึ่ง  เป็นผู้แทนพระองค์  มาทํารัฐพิธีก็ได้ 

เม่ือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๖  การเรียกประชุม  การขยายเวลาประชุม  และการปิด
ประชุมรัฐสภา  ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน  หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้   

ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมวุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  

สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดในทางแถลงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน   
ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ  มิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหน่ึงไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  
และการกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี 
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย  ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้น
ร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ี  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุม 
ตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคล 
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ตลอดจนผู้ดําเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม  ห้ามมิให้จับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก  หรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่ มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด   
ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา  
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน
สมัยประชุม  เม่ือถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  แล้วแต่กรณี  ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ  โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้  แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ  
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใด  จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  
หรือมาตรา  ๑๗๗ 

(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้วุฒิสภาดําเนินการประชุมได้  โดยให้ประธานวุฒิสภานําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  และ 
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   

ในกรณีตาม  (๑)  ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภา  แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๗๗  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  และการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา  ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี  
หรือสมาชิกของแต่ละสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวน
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  แล้วแต่กรณี  
ร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก
และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เร่ืองหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด  การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การเปิดเผยการลงมติ  การต้ังกระทู้ถาม  
การเปิดอภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งมีอํานาจ
ตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  ต้องกําหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้นโดยตรง  ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด  และในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ต้องกําหนดให้
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 

มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก  ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา  ๑๓๗  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากําหนด   

การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของสภา  และหน้าที่และอํานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี  ในการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี  ต้องไม่เป็นเร่ืองซ้ําซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือการศึกษาในเร่ืองใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดําเนินการให้คณะกรรมาธิการ
ที่เก่ียวข้องทุกชุดร่วมกันดําเนินการ 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
กระทําการแทนมิได้ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้  
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
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ในองค์กรอิสระในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา  
ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ  ให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการดําเนินการ  รายงาน 
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีมติมิให้เปิดเผย 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทําหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคําเรียก
ตามมาตรานี้ด้วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๑๒๘  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 

มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง   
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี  โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎร   
มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
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(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา  และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา  ๑๓๑ 

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ความเห็น  ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือทําให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา   
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  
ในการน้ี  ให้รัฐสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ  
ตามที่เห็นสมควรได้  และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓   

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  หรือหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
จะเสนอได้ก็ต่อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ผ่อน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจ่ายเงินแผ่นดิน  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน  การคํ้าประกัน  การใช้เงินกู้  หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
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ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้เป็นอํานาจ
ของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง   
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง  ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน  เพื่อดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๓๔  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ 

ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า  การแก้ไขเพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง  ให้สภาผู้แทนราษฎรดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๓๖ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว  
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา  วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม  และให้เร่ิมนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง  ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๑๓๙   

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากมิได้แจ้ง  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๗ เม่ือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑  ถ้าเป็นกรณีอื่น  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  มีจํานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสอง
ต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไป
ตามมาตรา  ๘๑  ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
แล้วหรือไม่  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๖  
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๑  ต่อไป 

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เม่ือพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่   

(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ัง
ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒) 

(๒) วันที่สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย  สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา  ๑๓๗  (๓)   
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร

หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๓  วรรคสี่  ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง  ให้ลดเหลือสิบวัน
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับย้ังร่างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา  ๑๓๗  คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้มิได้ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับย้ังไว้  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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วินิจฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้  ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน  จะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
จะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีเช่นว่านี้  ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป   

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทําเป็นพระราชบัญญัติ  ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
และองค์กรอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการจะย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน  
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  มิได้  ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 
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ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ตามมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม   

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู้ 
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  เห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง   
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้กระทําการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระทําการหรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  ให้คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ  และ 
ให้ผู้กระทําการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  ให้พ้นจากความรับผิด   

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน   
หากเห็นว่ากรณีมีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการต่อไปตามวรรคสาม  และไม่ว่า
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กรณีจะเป็นประการใด  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี 
รอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  ถ้าไม่มีกรณีต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๘  
ให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในย่ีสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง  
เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน  ให้นายกรัฐมนตรี 
นําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  หรือที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
ให้เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
ที่ตกไปตามวรรคหน่ึง  ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไป  ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา   
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไปได้  แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๘๑   

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
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ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ   
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม  ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  และให้นายกรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๑๔๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๔๘  มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี  ให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามข้อบังคับการประชุม 
แห่งสภานั้น ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ เ ม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ   

เม่ือได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะมี 
การถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เม่ือการอภิปรายทั่วไปส้ินสุดลง  โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายน้ันไป   
ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ  การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากตําแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่น  ให้รัฐมนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 
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มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  โดยไม่มีการลงมติก็ได้   

มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา   ๑๕๑   มาตรา   ๑๕๒   
หรือมาตรา  ๑๕๓  แล้วแต่กรณี  ใหก้ระทําได้ปีละหนึ่งคร้ัง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  ที่สิ้นสุดลงด้วยมติ 
ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป   

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ  
สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้  ในกรณีนี้  ประธานรัฐสภา
ต้องดําเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหา 
ที่อภิปรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหน่ึงให้ประชุมลับ  และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
ส่วนที่  ๕ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้  ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่ ม เติมกฎมณเฑียรบาลว่ าด้ วยการสืบราชสันตติวง ศ์   

พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา  ๒๑   
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๑ 
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๒ 
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๒   
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 

ตามมาตรา  ๑๔๖   
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๕  และมาตรา  ๑๖๕ 
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(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕๗ 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา  ๑๖๒ 
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา  ๑๗๗ 
(๑๔) การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๗๘   
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๕๖ 
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ในระหว่าง 

ที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ให้นําบทท่ีใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ 

ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจํานวนตาม
หรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละสภา 

หมวด  ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

 
 

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน  
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่  แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐  และเป็นผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  เฉพาะจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

การเสนอชื่อตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องกระทํา 
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย  และมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด  หรือมีการรอการลงโทษ   

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  

หรือมาตรา  ๑๘๗  มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  

ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ  
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๒  วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๘  (๑)  
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  และต้องชี้แจงแหล่งที่มา
ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย  โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพลางก่อน
เพียงเทา่ที่จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้นําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เปิดเผย  และมีความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 

(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม  ผาสุก  และสามัคคีปรองดองกัน 
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของตน  รวมทั้ง 

ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  รัฐสภา
จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติ 
ในเรื่องใดอันมิใช่เร่ืองที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๗๐ 
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔ 
เม่ือรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่

ตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙   
มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๖๐  
(๔)  หรือ  (๕)  นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้   

(๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๔)  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปมิได้   

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม  (๒)  หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ลาออกทั้งคณะ  และเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
หรือยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ไม่แล้วเสร็จ  ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ  เฉพาะเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน  โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ใหค้นหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๒)  และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามมาตรา  ๑๖๘  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  เวน้แต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๒)  ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือพ้นจากตําแหน่ง  หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  
และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐ 
(๕) กระทําการอันเป็นการตอ้งห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  หรือมาตรา  ๑๘๗ 
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๑ 
นอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแล้ว  ความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสี่  ด้วย 
ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือวรรคสอง  โดยอนุโลม  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเร่ืองให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย   

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัย
สาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
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ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
โดยไม่ชักช้า  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรี
ต้องดําเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร 
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้พระราชกําหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  
และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม  ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิก  มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น  หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร  ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด  ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ในกรณีไม่อนุมัติ  ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  และการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะต้องกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุ มัติพระราชกําหนดใด  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกําหนดนั้น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง  และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย  และให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  และให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
แจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   
ให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่ มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์จะทรง 
ตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
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ให้นําความในมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม  จะต้อง
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  

สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้า  หรือการลงทุน 
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง  ได้แก่  หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสรี  เขตศุลกากรร่วม  
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
หรือบางส่วน  หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย   

เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่  คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
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มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัต ริ ย์ทรงแต่ งตั้ งข้ าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเ รือน   
ตําแหน่งปลัดกระทรวง  อธิบดี  และเทียบเท่า  และทรงให้พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย  เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ   

มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่
ข้าราชการการเมือง  จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการอนัเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๘๓ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี  ประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  ให้กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
 

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๔) ไม่กระทําการใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง 
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  
บํานาญ  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวกับกิจการของสภา  หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้นํา  (๒)  และ  (๓)  มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้  ผู้ร่วมดําเนินการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา   

(๓) การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง  เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น   

มาตรา ๑๘๖ ให้นําความในมาตรา  ๑๘๔  มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดํารงตําแหน่งหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี   
(๒) การกระทําตามหน้าที่และอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน  หรือตามนโยบายที่ได้แถลง

ต่อรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ  และ 
ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป  ให้แจ้งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ไดรั้บแต่งตั้ง  และให้โอนหุ้น



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ  มิได้ 

มาตราน้ีเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ  ด้วย 

 
หมวด  ๑๐ 

ศาล 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม  และปราศจากอคติทั้งปวง 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
การต้ังศาลข้ึนใหม่หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหา 

ฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง   

แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย  เกษียณอายุ  ตามวาระ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง  
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร  ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
ประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล  ยกเว้นศาลทหาร  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๒ 
ศาลยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น 

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองค์คณะ 

ผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่  ให้ดําเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา
ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณา
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คดีนั้นมาก่อน  และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนเก้าคน  โดยให้เลือกเป็นรายคดี   
และเม่ือองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว  ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้ผู้ ใด 
พ้นจากตําแหน่ง  หรือคําพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่  
ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ  
และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๓ 
ศาลปกครอง 

 
 

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น   
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อํานาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ   

และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน  บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้  ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
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ส่วนที่  ๔ 
ศาลทหาร 

 
 

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล 
ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลทหาร  ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการ
ศาลทหารพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

หมวด  ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
จํานวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  (๑)  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองลงก็ได้  แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
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(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  

(๑๗)  หรือ  (๑๘) 
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ

การคัดเลือกหรือสรรหา 
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๘) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ   
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
มาตรา ๒๐๓ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๐๒  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ 
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา   
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
ให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา   

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

เม่ือผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือยังประกอบวิชาชีพตาม  (๙)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  แล้ว  ต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
ตามมาตรา  ๒๐๔  วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๐๔  ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน  
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และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
พลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้น  ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก   
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่ง  ให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย   
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก

ตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  หรือ  (๓)  หรือไม่   

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   

การร้องขอ  ผู้มีสิทธิร้องขอ  การพิจารณา  และการวินิจฉัยตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มี 
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย   
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ 
(๓) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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การย่ืนคําร้องและเง่ือนไขการยื่นคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  การทําคําวินิจฉัย  และการดําเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๘๘  มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๑  และมาตรา  ๑๙๓  มาใช้บังคับแก่
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย
ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอ้างว่าเร่ืองนั้นไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  

และหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเอง 

หรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันต้องด้วยมาตรา  ๕  และยังไม่มีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคําโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบต่อคําพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา  ๕  นั้น  เป็นผู้ไม่เคยกระทําความผิดดังกล่าว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป  แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิย่ืนคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  
วรรคสาม  และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
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แต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทําหน้าที่แทน 
จะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   

หมวด  ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วน
ที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
มาตรา ๒๑๗ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 

ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๒๐๓  ที่จะดําเนินการสรรหา  เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  (๔)  ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา   

ให้นําความในมาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  มาตรา  ๒๐๕  และมาตรา  ๒๐๖  มาใช้บังคับแก่
การสรรหาตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา  ๒๑๖  หรือขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา  ๒๒๒  มาตรา  ๒๒๘  มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๘  หรือ 
ตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสอง  และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี   
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ให้นําความในมาตรา  ๒๐๘  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  และมาตรา  ๒๐๙  
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ถ้ามีจํานวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้  ทั้งนี้  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ  และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย  และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย  แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหน่ึง  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง  นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานธุรการ  ดําเนินการ  และอํานวยความสะดวก  เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกําหนด  โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงานของหน่วยงานน้ัน  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา  จํานวนห้าคน 
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(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม  (๑)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๒  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามี
กรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระทําได้แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม  (๑)  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อการนี้  ให้มีอํานาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามที่จําเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(๓) เม่ือผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  หรือเม่ือพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม  (๑)  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
หรือการเลือก  หรือการออกเสียงประชามติ  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้ง  เลือก  หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม  (๑)  
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็น
กับการกระทําของบุคคลอื่น  ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต  หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 

แต่ละคนดําเนินการ  หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดําเนินการภายใต้การกํากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 
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การใช้อํานาจตาม  (๓)  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจ
กระทําได้สําหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้าผู้กระทําการนั้นเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๒๔  (๔) 

คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๒๖ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๒๒๕  หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

หรือการเลือกแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกา 
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  
และเม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ให้นํามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม  
แต่ให้อํานาจของศาลฎีกาเป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์  และให้คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ  
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คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด  หรือจับหรือคุมขังกรรมการ 
การเลือกตั้งในกรณีอื่น  ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน  และให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง   
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดําเนินการ 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  โดยต้อง
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  จํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  หรือคําสั่ง  หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน  หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ   

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม  
(๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หากเป็นกรณีที่เ ก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เม่ือเห็นว่ามีกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอเรื่อง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง   
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ  และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
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(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ   

และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้   
เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน   

มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวย
ผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม   
เพื่อดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน   
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ   
เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ในกรณีจําเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจ
เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเร่ืองที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง   
หรือที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการ 
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ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
ข้อเท็จจริง  และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้น 
มีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ไต่สวนให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๒๒๖  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

(๒) กรณีอื่นนอกจาก  (๑)  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดี 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง   
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ 
ถูกกล่าวหา  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ต้องคําพิพากษาน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ฐานรํ่ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้ง 
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
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การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้นําสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา  และ 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ให้นํามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๓๔  (๓)  จงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หน้าที่และอํานาจ  วิธีการไต่สวน  ระยะเวลาการไต่สวน   
และการดําเนินการอื่นที่จําเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๓๗ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเร่ือง  และให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด   
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  โดยให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหก  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา  และมิใช่กรณีตาม  (๒)  ให้ส่งสํานวน
การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
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มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม  (๕)  อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  

ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม  (๑)  และ  (๒)  ประกอบด้วย 

มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน   

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และให้นําความในมาตรา  ๒๐๔  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสี่  และมาตรา  ๒๐๕  มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม  เป็นกลาง  และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ   
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(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)   
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว  ให้ปรึกษาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หากที่ประชุมร่วม
เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น  ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย   

ส่วนที่  ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
เป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   
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กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ทั้งนี้  บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องกําหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย   

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า  

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
หรือคําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เม่ือรับทราบรายงานตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือข้อเสนอแนะตาม  (๓)  ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการ  
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย 

หมวด  ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

 
 

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เที่ยงธรรม  

และปราศจากอคติทั้งปวง  และไม่ให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ  

โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคล
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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
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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 
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มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี  
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ  
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก
มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๗) เม่ือมีการลงมติเห็นชอบตาม  (๖)  แล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  และให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด  ๑  บททั่วไป  หมวด  ๒  
พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล 
หรือองค์กรอิสระ  หรือเร่ืองที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้  ก่อนดําเนินการ
ตาม  (๗)  ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  จึงให้ดําเนินการตาม  (๗)  ต่อไป 
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(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม  (๗)  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือของทั้งสองสภารวมกัน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๗)  ขัดต่อมาตรา  ๒๕๕  หรือมีลักษณะตาม  (๘)  และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

หมวด  ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

 
 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม  และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ํา 
(๓) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง  ๆ  ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
 (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน  และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ  ความคุ้มค่า  และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
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 (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ  และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับ 

อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล  โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน  และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจําเป็น  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ  และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ  และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าที่  อํานาจ  และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม  และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง  และโยกย้าย  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่   

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  อย่างย่ังยืน  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 

 (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 
 (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและย่ังยืน   

โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ  รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ี  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี   
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ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหน่ึง  และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูป 
โดยอาศัยหน้าที่และอํานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  (๔)  
ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  เป็นประธาน 

(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตํารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย  
มีจํานวนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เป็นกรรมการ   

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  มีจํานวนเท่ากับกรรมการตาม  (๒)  เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  

ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ.  ด้านการศึกษา  ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ ยั งไ ม่ มีสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้   
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภาต่อไป  และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามลําดับ  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ   นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕) 
(๒) มาตรา  ๑๐๑  ยกเว้น 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  

(๑๔)  และ  (๑๕) 
 (ข) กรณีตาม  (๗)  เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  และในส่วนที่เก่ียวกับ
มาตรา  ๑๘๔  (๑) 

(๓) มาตรา  ๑๐๘  ยกเว้น  ก.  คุณสมบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  และ  ข.  ลักษณะต้องห้าม
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๗)  แต่เฉพาะกรณีตาม  (๑)  นั้น  ไม่รวมส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๓)  และ  (๑๕) 

มิให้นํามาตรา  ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มิให้นํามาใช้บังคับแก่

การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๕  หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตติามมาตรานี้ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามวรรคหน่ึง  
ให้อํานาจของประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
เป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  หากมีตําแหน่งว่างลง  หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามวรรคสอง  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

เม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่  และให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่ 
การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
สําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๐  ยกเว้น  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  
และ  (๑๕)  และต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๗๐  ยกเว้น  (๓)  และ  (๔)  แต่ในกรณีตาม  (๔)  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  และยกเว้นมาตรา  ๑๗๐  (๕)   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘๔  (๑) 

การดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  
แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

ให้นํ าความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้ บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕๙ 



หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด  ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ  มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ได้   

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ  และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพีิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทําร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
และต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง  แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๓ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหน่ึงเพิ่มขึ้นก็ได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 



หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  เม่ือได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ   

เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ   
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เ ก่ียวข้อง   
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง   
หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย  
ฝ่ายละห้าคน  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว  ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑   

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย  ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคสอง   

มาตรา ๒๖๘ ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  มีผลใช้บังคับแล้ว 

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเร่ิมแรก  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยห้าสิบคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหา 
และแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  
จํานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๒๖๘  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 
สี่ร้อยคน  ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดแล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ได้จํานวนห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวนห้าสิบคน  
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  
จํานวนห้าสิบคน  ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา  ๒๖๘ 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๖)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้ 
นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๒)  มาตรา  ๑๘๔  (๑)  และมาตรา  ๑๘๕  มาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑)  (ค)  
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อน
รายช่ือบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง   
เม่ือพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแตง่ตั้งเป็นสมาชิกวุฒสิภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวฒุิสภาด้วย  
และให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 



หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  ต่อไป  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้วุฒิสภา
ตามมาตรา  ๒๖๙  มีหน้าที่และอํานาจติดตาม  เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการน้ี  ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้เสนอ 
และพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราข้ึนเพื่อดําเนินการ
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖   
การปฏิรูปประเทศ  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา  อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้วินิจฉัย  การย่ืนคําร้องดังกล่าวต้องย่ืนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

เม่ือประธานรัฐสภาได้รับคําร้องตามวรรคสาม  ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง  ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเอง
ระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ  เพื่อวินิจฉัย   

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด  และให้ประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙  การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒)  หรือ  (๓)  ให้กระทํา
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเก่ียวกับ 

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  เฉพาะเม่ือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่ มี รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้   การให้ 
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต่ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคหน่ึง  ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และ 
มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  ต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหน่ึง  หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง 
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  
และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้  ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  หรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗   
ใช้บังคับแล้ว  การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗  การพ้นจากตําแหน่ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นองค์กรตามมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  และ 
ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดําเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๒๑๙  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  
ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
และคณะกรรมการอัยการ  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๔๘  วรรคสี่  
ห้ามมิให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  
หรือดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไรหรือรายได้ 
มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดําเนินการ
ให้จัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน  แต่ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย 
สี่สิบวันตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง 
ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ   ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง 
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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