
















































พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้ าฯ  

ให้ประกาศว่า 

โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖  ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดใน
การนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 



มาตรา ๗  ในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าที่ต้องรับ
ผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยาย
อายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 

มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของ
รัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการ
กระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเ นินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่  
แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีก
ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้
นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก เจ้าหน้าที่ให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้  
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่อง
ใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือ



ควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณา
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตาม
มาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 
สามารถผ่อนช าระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและ 
ความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร ศิลปอาชา 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการ
กระท าต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใด
ก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ 
ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้ อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เ งินครบโดย 
ไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการ
บั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ 
ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล และการด าเนินการทางวินัย
ก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควร
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพ่ือการ
เฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของ
แต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะ

ปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของ 
ก.พ.ร. 

 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๑/๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



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  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   
 

มาตรา ๖  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

   
 

มาตรา ๗  การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 
มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการ

จะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนว
ทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

(๓) ก่อนเริ่มดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะ
ได้รับจากภารกิจนั้น 



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 
 
 

(๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้ส่วนราชการดําเนินการ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือ
ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละเรื่อง  ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
   

 
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน

ราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้

เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ

ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
กําหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็น

ภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือใน
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องดําเนินการจัดทําภารกิจให้
เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดทํา

เป็นแผนสี่ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติ
บัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 



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 
 
 

ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานก็ได้ 

 
มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทํา

เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ 
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสอง
แล้ว ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้
รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการต้อง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทํา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป
ดําเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กําหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือ
ภารกิจใดไม่อาจดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือ
หากดําเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมีความจําเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไข
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่

สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ  
ทั้งนี้ เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป 



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 
 
 

 
หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

   
 

มาตรา ๒๐   เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

 
มาตรา ๒๑  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท

ขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ให้ส่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วน
ราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว
เสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายใน
สิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

 
มาตรา ๒๒  ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และสํานักงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วน
ราชการดําเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใด
สมควรจะได้ดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการ
ในปีต่อไป  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ
ภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้
และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตราน้ี ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และ
ประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ

เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา
เป็นสําคัญ ให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 



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 
 
 

ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจําเป็นต้องได้รับอนุญาต 

อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนด ให้ส่วนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน ให้ส่วนราชการ
ที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วน
ราชการอื่นทราบ 

ส่วนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้า
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน 

 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบในปัญหานั้น ๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว การต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
วินิจฉัย ให้ดําเนินการได้เท่าที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใด
แล้ว ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม 
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเรื่อง
นั้นด้วย 

ความผูกพันที่กําหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้าน
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบัญชามีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ 
แต่ให้ผู้รับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
ดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงคําสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 
หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้ดํารงตําแหน่งใดให้แก่ผู้



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 
 
 

ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เมื่อได้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกําหนด 
หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใช้อํานาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจ
และผู้มอบอํานาจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะ
เป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้
ส่วนราชการดําเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
และกําลังเงินงบประมาณ 

เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 

 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชน์ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ 

ก.พ.ร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ และการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลา การดําเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทํา
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

 
มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วน

ราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการ
ร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด  ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็น
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่ง
เดียว 

 
มาตรา ๓๑  ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่าง ๆ 

และดําเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอต่าง ๆ ไว้ให้
พร้อมที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม 

ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานที่ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอบให้แก่เจ้าหน้าที่



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 
 
 

ของศูนย์บริการร่วม และให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มา
ติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นดังกล่าวนั้นประชาชน
ได้ย่ืนมาครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ดําเนินการในเรื่องนั้น 

ในการยื่นคําร้องหรือคําขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการยื่น
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป 

 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา

ก่ิงอําเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือ
ต่อเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 
ที่ว่าการอําเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน
ทราบ และให้นําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ

จําเป็น หรือสมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์
อ่ืนประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 
ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วน

ราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากําลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน 
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบ
ดําเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้าง
และอัตรากําลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือ

บางส่วน ห้ามมิให้จัดต้ังส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
กับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผล
จําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๕  ส่วนราชการมีหน้าที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชน
เกินสมควร ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับคําเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 
หมวด ๗ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละ
งาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 

หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 

 



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 
 
 

มาตรา ๓๙  ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๔๐  เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับ

ส่วนราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศกลางขึ้น 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ 
อาจร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
ขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการดําเนินการก็ได้ 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ
ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มี
ที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการด้วย  ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับ
ส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นใน
เรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่
เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรค

หนึ่ง ให้ ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้น

แต่กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง



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 
 
 

เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กําหนด
เป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น 

 
มาตรา ๔๔  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย

แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่
ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทําการ
ของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้
เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็น
ความลับทางการค้า 

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วน

ราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละ

ระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้  ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทําเป็นความลับและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

 
มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้น
ในตําแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไป

ตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน
เพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ
ส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้
ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 



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 ๔๙  เมื่อส่วนราชการใดได้ดําเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน 
และผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กําหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรร
เป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
มาตรา ๕๐  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการ
ใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนงาน

ในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมด
หรือบางส่วน เมื่อส่วนราชการได้จัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วน
ราชการนั้นได้จัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วยแล้ว 

 
มาตรา ๕๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๓  ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตาม

วรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลองค์การ
มหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการให้
ถูกต้องต่อไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 



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 
 
 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ และเนื่องจาก
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ปรับปรงุ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
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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 
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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 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 
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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 
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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 
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(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 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 
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(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 
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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  
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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
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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” 
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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 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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  



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๖๗ 
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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 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(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



หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

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

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้ 
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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 
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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 



หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 















�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ร��บ�ยบกร�ทรวงก�รคล�ง 
ว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 

พ.ศ.  ���� 
 
 

�ดยท���ป�นก�ร�มควรม�ร��บ�ยบว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  �พ���ก���นด
�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล��นวท�งปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ   
�����ม���ม��ดคล��งก�บพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  พ.ศ.  ����   

��ศ�ย���น�จต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค�น��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  
ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  วรรค���  ม�ตร�  ��  วรรค��ม  ม�ตร�  ��  วรรค���  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  
วรรค��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  ม�ตร�  ��   
วรรค��ม�ล�วรรค���  ม�ตร�  ��  วรรค��ม�ล�วรรค�ก  ม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  ม�ตร�  ��  
ม�ตร�  ��  วรรค��ม  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  
ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  วรรค��ง  
ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ���  วรรค��ง  ม�ตร�  ���  วรรค��ง   
ม�ตร�  ���  วรรค��ง  ม�ตร�  ���  วรรค�น��ง  (�)  �ล�วรรค��ม  ม�ตร�  ���  ม�ตร�  ���  วรรค���  
ม�ตร�  ���  ม�ตร�  ���  วรรค���  ม�ตร�  ���  วรรค�น��ง  (�)  �ล�วรรค��ง  �ล�ม�ตร�  ���  
���งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  พ.ศ.  ����  ร�ฐมนตร�ว��ก�ร
กร�ทรวงก�รคล�งจ�งว�งร��บ�ยบ�ว�  ด�งต���ปน��   

ข�� � ร��บ�ยบน���ร�ยกว��  “ร��บ�ยบกร�ทรวงก�รคล�งว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร
พ��ด�ภ�คร�ฐ  พ.ศ.  ����” 

ข�� � ร��บ�ยบน������ช�บ�งค�บต��ง�ต�ว�นถ�ดจ�กว�นปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก���ป�นต�น�ป   
ข�� � ���ร�ฐมนตร�ว��ก�รกร�ทรวงก�รคล�ง  �ป�นผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบน�� 

�มวด  � 
ข��คว�มท��ว�ป 

 
 

��วนท��  � 
น�ย�ม 

 
 

ข�� � �นร��บ�ยบน�� 
“��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ”  �ม�ยคว�มว��  ผ��ด��รงต����น�ง�น�น�วยง�นข�งร�ฐ  ด�งต���ปน�� 
(�) ร�ชก�ร��วนกล�ง  �ม�ยถ�ง  �ธ�บด�  �ร����ว�น����วนร�ชก�รท���ร�ยกช����ย��ง���น�ล�ม�ฐ�น�

�ป�นน�ต�บ�คคล 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  �ม�ยถ�ง  ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด 
(�) ร�ชก�ร��วนท��งถ��น  �ม�ยถ�ง  น�ยก�งค�ก�รบร���ร��วนจ�ง�ว�ด  น�ยก�ทศมนตร�  

น�ยก�งค�ก�รบร���ร��วนต��บล  ผ��ว��ร�ชก�รกร�ง�ทพม��นคร  น�ยก�ม��งพ�ทย�  �ร��ผ��ด��รงต����น�ง 
ท���ร�ยกช����ย��ง���นท��ม�ฐ�น��ท�ยบ�ท�� 

(�) ร�ฐว����ก�จ  �ม�ยถ�ง  ผ��ว��ก�ร  ผ�����นวยก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร��ญ�  �ร��ผ��ด��รงต����น�ง 
ท���ร�ยกช����ย��ง���นท��ม�ฐ�น��ท�ยบ�ท�� 

(�) �งค�ก�รม��ชน  �ม�ยถ�ง  ผ�����นวยก�ร  �ร��ผ��ด��รงต����น�งท���ร�ยกช����ย��ง���นท��ม�ฐ�น�
�ท�ยบ�ท�� 

(�) �งค�กร���ร�  �ม�ยถ�ง  �ลข�ธ�ก�รคณ�กรรมก�รก�ร�ล��กต��ง  �ลข�ธ�ก�ร���น�กง�น
ผ��ตรวจก�ร�ผ�นด�น  �ลข�ธ�ก�รคณ�กรรมก�รป��งก�น�ล�ปร�บปร�มก�รท�จร�ต���งช�ต�  ผ��ว��ก�ร 
ตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  �ลข�ธ�ก�รคณ�กรรมก�ร��ทธ�มน��ยชน���งช�ต� 

(�) �งค�กรต�มร�ฐธรรมน�ญ  �ม�ยถ�ง  ��ยก�ร��ง��ด 
(�) �น�วยธ�รก�รข�งศ�ล  �ม�ยถ�ง  �ลข�ธ�ก�ร���น�กง�นศ�ลย�ต�ธรรม  �ลข�ธ�ก�ร���น�กง�น

ศ�ลปกคร�ง  �ลข�ธ�ก�ร���น�กง�นศ�ลร�ฐธรรมน�ญ   
(�) ม��ว�ทย�ล�ย�นก��ก�บข�งร�ฐ  �ม�ยถ�ง  �ธ�ก�รบด�   

(��) �น�วยง�น��งก�ดร�ฐ�ภ��ร���นก��ก�บข�งร�ฐ�ภ�  �ม�ยถ�ง  �ลข�ธ�ก�รว�ฒ��ภ�  �ลข�ธ�ก�ร
�ภ�ผ���ทนร��ฎร  �ลข�ธ�ก�ร�ถ�บ�นพร�ปก�กล��  �ลข�ธ�ก�ร���น�กง�น�ภ�พ�ฒน�ก�ร�ม��ง 

(��) �น�วยง�น���ร�ข�งร�ฐ  �ม�ยถ�ง  �ลข�ธ�ก�ร  �ร��ผ��ด��รงต����น�งท���ร�ยกช����ย��ง���น 
ท��ม�ฐ�น��ท�ยบ�ท�� 

(��) �น�วยง�น���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  �ม�ยถ�ง  ผ��บร���ร��ง��ดข�ง�น�วยง�น   
ต�มกฎ�ม�ยจ�ดต��ง�น�วยง�นน��น 

“��ว�น���จ���น��ท��”  �ม�ยคว�มว��  ผ��ด��รงต����น�ง��ว�น����ยง�นซ��งปฏ�บ�ต�ง�น�ก��ยวก�บ 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ต�มท��กฎ�ม�ย�ก��ยวก�บก�รบร���รง�นบ�คคลข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
น��นก���นด  �ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ����ป�น��ว�น���จ���น��ท�� 

“ผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น”  �ม�ยคว�มว��  บ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคลท���ข����น�ร�ค�   
�ร���ข��ย��นข����น��นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด  �ป�นผ��ม���วน�ด����ย�ม�ว���ดยท�งตรง 
�ร��ท�ง���ม�นก�จก�รข�งบ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคล���นท���ข����น�ร�ค��ร���ข��ย��นข����น�ต��
�น�วยง�นข�งร�ฐน��น�นคร�ว�ด�ยวก�น 

ก�รม���วน�ด����ย�ม�ว���ดยท�งตรง�ร��ท�ง���มข�งบ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคลด�งกล��วข��งต�น  
�ด��ก�  ก�รท��บ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคลด�งกล��วม�คว�ม��มพ�นธ�ก�น�นล�ก�ณ�  ด�งต���ปน�� 

(�) ม�คว�ม��มพ�นธ�ก�น�น�ช�งบร���ร  �ดยผ��จ�ดก�ร  ���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  
ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งบ�คคลธรรมด��ร��ข�งน�ต�บ�คคลร�ย�น��ง 
ม����น�จ�ร����ม�รถ�ช����น�จ�นก�รบร���รจ�ดก�รก�จก�รข�งบ�คคลธรรมด�  �ร��ข�งน�ต�บ�คคล��กร�ย�น��ง
�ร���ล�ยร�ย  ท���ข����น�ร�ค��ร���ข��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐน��น�นคร�ว�ด�ยวก�น 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ม�คว�ม��มพ�นธ�ก�น�น�ช�งท�น  �ดยผ���ป�น���น��วน�น���ง���น��วน��ม�ญ  �ร��ผ���ป�น���น��วน 
�ม�จ��ก�ดคว�มร�บผ�ด�น���ง���น��วนจ��ก�ด  �ร��ผ��ถ�����นร�ย��ญ��นบร���ทจ��ก�ด�ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ด  
�ป�น���น��วน�น���ง���น��วน��ม�ญ�ร�����ง���น��วนจ��ก�ด  �ร���ป�นผ��ถ�����นร�ย��ญ��นบร���ทจ��ก�ด 
�ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ด��กร�ย�น��ง�ร���ล�ยร�ย  ท���ข����น�ร�ค��ร���ข��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ
น��น�นคร�ว�ด�ยวก�น 

ค��ว��  “ผ��ถ�����นร�ย��ญ�”  ����ม�ยคว�มว��  ผ��ถ�����นซ��งถ�����น�ก�นกว��ร��ยล�ย����บ��� 
�นก�จก�รน��น�ร���น��ตร����นต�มท��ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบ���น�มควรปร�ก�ศก���นด����ร�บก�จก�ร 
บ�งปร��ภท�ร��บ�งขน�ด 

(�) ม�คว�ม��มพ�นธ�ก�น�นล�ก�ณ��ขว�ก�นร��ว��ง  (�)  �ล�  (�)  �ดยผ��จ�ดก�ร  ���น��วน
ผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งบ�คคลธรรมด� 
�ร��ข�งน�ต�บ�คคลร�ย�น��ง  �ป�น���น��วน�น���ง���น��วน��ม�ญ�ร�����ง���น��วนจ��ก�ด  �ร���ป�นผ��ถ�����นร�ย��ญ� 
�นบร���ทจ��ก�ด�ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ด��กร�ย�น��ง�ร���ล�ยร�ย  ท���ข����น�ร�ค��ร���ข��ย��นข����น� 
ต���น�วยง�นข�งร�ฐน��น�นคร�ว�ด�ยวก�น  �ร���นน�ยกล�บก�น   

ก�รด��รงต����น�ง  ก�ร�ป�น���น��วน  �ร��ก�ร�ข��ถ�����นด�งกล��วข��งต�นข�งค���มร��ร��บ�ตร 
ท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว�ข�งบ�คคล�น  (�)  (�)  �ร��  (�)  ���ถ��ว���ป�นก�รด��รงต����น�ง  ก�ร�ป�น���น��วน  
�ร��ก�รถ�����นข�งบ�คคลด�งกล��ว 

�นกรณ�บ�คคล�ด�ช�ช���บ�คคล���น�ป�นผ��จ�ดก�ร  ���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร   
ผ���ป�น���น��วน  �ร��ผ��ถ�����น�ดยท��ตน��ง�ป�นผ���ช����น�จ�นก�รบร���รท���ท�จร�ง  �ร���ป�น���น��วน   
�ร��ผ��ถ�����นท���ท�จร�งข�ง���ง���น��วน  �ร��บร���ทจ��ก�ด  �ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ด  �ล�ว�ต�กรณ�  �ล����ง���น��วน  
�ร��บร���ทจ��ก�ด  �ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ดท���ก��ยวข��ง�ด��ข����น�ร�ค��ร���ข��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐน��น
�นคร�ว�ด�ยวก�น  ���ถ��ว��ผ��ย��นข����น�น��นม�คว�ม��มพ�นธ�ก�นต�ม  (�)  (�)  �ร��  (�)  �ล�ว�ต�กรณ� 

“ก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม”  �ม�ยคว�มว��  ก�รท��ผ��ย��นข����น�ร�ย�น��ง�ร���ล�ยร�ย  
กร�ท��ก�ร�ย��ง�ด �  ��น�ป�นก�รข�ดขว�ง  �ร���ป�น��ป�รรค  �ร���ม��ป�ด��ก�����ม�ก�ร�ข�งข�น 
�ย��ง�ป�นธรรม�นก�ร��น�ร�ค��ร��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม�ว��จ�กร�ท���ดยก�ร�มย�มก�น  
�ร���ดยก�ร���  ข����  �ร��ร�บว��จ����  �ร�ยก  ร�บ  �ร��ย�มจ�ร�บ�ง�น  �ร��ทร�พย���น  �ร��ปร��ยชน����น�ด  
�ร���ช�ก��ล�งปร�ท��ร��ย  �ร��ข�มข��ว��จ��ช�ก��ล�งปร�ท��ร��ย  �ร����ดง��ก��ร��น�ป�น�ท�จ  �ร�����ว��
กร�ท��ก�รท�จร�ต���น�ด�นก�ร��น�ร�ค�  ท��งน��  �ดยม�ว�ตถ�ปร��งค�ท��จ���วง��ปร��ยชน��นร��ว��ง 
ผ��ย��นข����น�ด�วยก�น  �ร���พ������ปร��ยชน��ก�ผ��ย��นข����น�ร�ย�น��งร�ย�ด�ป�นผ��ม���ทธ�ท����ญญ� 
ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ร���พ����ล�ก�ล��ยงก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  �ร���พ�������ก�ดคว�ม�ด��ปร�ยบ
�น�วยง�นข�งร�ฐ�ดยม��ช��ป�น�ป�นท�งก�รปร�ก�บธ�รก�จปกต� 

“ผ��ม��น��ท��ตรวจ��บค�ณ�มบ�ต�”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��ต�มข��  ��  คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�ต�มข��  ��  คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มข��  ��  คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
ต�มข��  ���  คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มข��  ���  คณ�กรรมก�ร
ด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปต�มข��  ���  
คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มข��  ���  �ล�
คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบต�มข��  ��� 

“ร�บบข��ม�ล��นค��”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  �ม�ยคว�มว��  ข��ม�ลร�ยล����ยด 
ข�ง��นค��ท��ผ��ปร�ก�บก�ร�ด�ลงท��บ�ยน�ว��นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ข�งกรมบ�ญช�กล�ง  �ดย��ดงร�ยล����ยดข�ง��นค��   
ภ�พ��นค��  พร��มค��บรรย�ยปร�ก�บต�มท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล�����ม�ยคว�มรวมถ�งง�นบร�ก�ร  
�ร��ง�นจ��งต�มปร��ภทท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

��วนท��  � 
ก�รม���วน�ด����ย�น�ร���งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ� 

 
 

ข�� � �นกรณ�ท��ม���ต���นควร�ง��ยว��ปร�ธ�นกรรมก�ร�ร��กรรมก�ร�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย  คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง  คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  �ล�คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�
��ทธรณ�ม���วน�ด����ย�ดยตรง�ร���ดย���ม�น�ร���งซ��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ��ร���ม�  ���พ�จ�รณ�ต�ม�ล�ก�กณฑ�
ท��ก���นด�นกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ปฏ�บ�ต�ร�ชก�รท�งปกคร�ง 

��วนท��  � 
ผ��ม����น�จ�ล�ก�รม�บ���น�จ 

 
 

ข�� � ผ��ม����น�จด���น�นก�รต�มร��บ�ยบน��  �ด��ก�  ผ��ซ��งด��รงต����น�ง�ป�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ว�น�ต�กร�ทรวงกล���ม�ร���น�วยง�นข�งร�ฐ���นท��ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบปร�ก�ศก���นด��� 
�น�วยง�นข�งร�ฐน��น��ม�รถก���นด�น�วยง�นร�ด�บ�ด  ผ��บ�งค�บบ�ญช�ช��น�ด  ต����น�ง�ด  ม����น�จด���น�นก�ร 
ต�มร��บ�ยบน��ก����กร�ท���ด�  �ล��ม����ด�ก���นด�ป�นปร�ก�ร�ด�ล�ว  ����จ�งผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบ 
�ล����น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ข�� � ผ��ม����น�จด���น�นก�รต�มข��  �  �ร��ผ��ม����น�จ���งซ����ร�����งจ��งต�มร��บ�ยบน��จ�ม�บ
���น�จ�ป�น�น�ง�������ก�ผ��ด��รงต����น�ง�ดก��ด�ซ��ง��งก�ด�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ยวก�น  �ดย���ค��น�งถ�งร�ด�บ  
ต����น�ง  �น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��ท���ด�ร�บม�บ���น�จ�ป�น���ค�ญ   

�ม���ม�ก�รม�บ���น�จต�มวรรค�น��ง  ผ��ร�บม�บ���น�จม��น��ท��ต��งร�บม�บ���น�จน��น�ล�จ�ม�บ
���น�จน��น����ก�ผ��ด��รงต����น�ง���นต���ป�ม��ด�  �ว�น�ต�   

(�) ก�รม�บ���น�จ����ก�ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด  ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด��จม�บ���น�จน��นต���ป�ด��นกรณ�  
ด�งต���ปน�� 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

 (ก) กรณ�ม�บ���น�จ����ก�ร�งผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด  ผ��ช�วยผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด  ปล�ดจ�ง�ว�ด  
�ร����ว�น����วนร�ชก�รปร�จ��จ�ง�ว�ด  ���ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด�จ�ง���ผ��ม�บ���น�จช��นต�นทร�บด�วย 

 (ข) กรณ�ม�บ���น�จ����ก�บ�คคล���น  น�กจ�กท��กล��ว�น  (ก)  จ�กร�ท���ด�ต���ม����ด�ร�บ
คว�ม���นช�บจ�กผ��ม�บ���น�จช��นต�น�ล�ว 

(�) ก�รม�บ���น�จ�ล�ก�รม�บ���น�จต��ต�มร��บ�ยบ�ร��ค�����งข�งกร�ทรวงกล���ม 
�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท��ร�ฐมนตร�ปร�ก�ศก���นดต�มข��  � 

�นกรณ�ท��ม�กฎ�ม�ยก���นด�ร���งก�รม�บ���น�จ�ล�ก�รม�บ���น�จต���ว��ป�นก�ร�ฉพ��   
ก�����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยก�รน��น 

�พ���คว�มคล��งต�ว�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐม�บ���น�จ�นก�ร���งก�ร
�ล�ด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  ����ก�ผ��ด��รงต����น�งร�งลง�ป�ป�นล��ด�บ   

���ผ��ม�บ���น�จ��ง����น��ล�กฐ�นก�รม�บ���น�จ������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บท�กคร��ง 
ข�� � �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�น�พ���ปร��ยชน�ข�งภ�คร�ฐ�ดยรวม  �น�วยง�นข�งร�ฐ�ด 

จ�ม�บ���น�จ����น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���นด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ทนก����กร�ท���ด�  �ดย���ผ��ม�บ���น�จ 
��ง����น��ล�กฐ�นก�รม�บ���น�จ������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

��วนท��  � 
ก�รด���น�นก�รด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก�� 

 
 

ข�� � ก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ต�มร��บ�ยบน��ด�วยว�ธ�ก�ร 
ท�ง���ล�กทร�น�ก��  ����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
ผ��นท�งร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด   

����น�วยง�นข�งร�ฐ�ช���ก��รท��จ�ดพ�มพ�จ�กร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก�� 
�ป�น��ก��รปร�ก�บก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มว�ธ�ก�รท��ก���นด�นร��บ�ยบน�� 

ข�� �� ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ดท���นวท�งปฏ�บ�ต��นก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งผ��นท�งร�บบ
จ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  �พ�������น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�ผ��ปร�ก�บก�ร�ช��ป�น�นวท�งปฏ�บ�ต�
�นก�รด���น�นก�ร 

��วนท��  � 
ก�รจ�ดท���ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 

 
 

ข�� �� �ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บคว�ม���นช�บวง�ง�นงบปร�ม�ณท��จ��ช��นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
จ�ก�น�วยง�นท���ก��ยวข��ง�ร��ผ��ม����น�จ�นก�รพ�จ�รณ�งบปร�ม�ณ�ล�ว  ����จ���น��ท���ร��ผ��ท���ด�ร�บ
ม�บ�ม�ย�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นน��นจ�ดท���ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งปร�จ��ป���น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
�พ���ข�คว�ม���นช�บ   



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งปร�จ��ป����ปร�ก�บด�วยร�ยก�ร�ย��งน��ย  ด�งต���ปน�� 
(�) ช����ครงก�รท��จ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง 
(�) วง�ง�นท��จ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยปร�ม�ณ 
(�) ร�ย��วล�ท��ค�ดว��จ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง 
(�) ร�ยก�ร���นต�มท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 
�ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บ�ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งปร�จ��ป�ต�มวรรค�น��ง�ล�ว  

�����ว�น���จ���น��ท��ปร�ก�ศ�ผย�พร��ผนด�งกล��ว�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย   
ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ว�น�ต�กรณ�ท��บ�ญญ�ต��ว�ต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  วรรค�น��ง 

��ก�น�วยง�นข�งร�ฐ�ม��ด�ปร�ก�ศ�ผย�พร��ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ครงก�ร�ด�นร�บบ�คร��ข��ย
��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง  จ��ม���ม�รถด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�น�ครงก�รน��น�ด� 

ข�� �� �ล�งจ�กท���ด�ปร�ก�ศ�ผย�พร��ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งปร�จ��ป�ต�มข��  ��  �ล�ว 
����น�วยง�นข�งร�ฐร�บด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง����ป�น�ปต�ม�ผน�ล�ข��นต�นข�งร��บ�ยบน��  �น�มวด  �  
�มวด  �  �ร���มวด  �  �ล�ว�ต�กรณ�  �พ������พร��มท��จ�ท����ญญ��ร��ข��ตกลง�ด�ท�นท��ม����ด�ร�บ�น�ม�ต�
ท�งก�ร�ง�น�ล�ว 

ข�� �� �นกรณ�ท�� ม�คว�มจ�� �ป�นต��ง �ปล�� ยน�ปลง�ผนก�รจ�ดซ�� �จ�ดจ� �งปร�จ� �ป�   
��� �จ� ��น� �ท�� �ร��ผ�� ท�� �ด� ร�บม�บ�ม�ย�นก�รปฏ�บ�ต� ง�นน��นจ�ดท� �ร�ยง�นพร��มร�บ� ��ต�ผล 
ท��ข��ปล��ยน�ปลง��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว  
���ด���น�นก�รต�มข��  ��  วรรค��ม  ต���ป   

��วนท��  � 
ก�รตรวจ��บผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น 

 
 

ข�� �� �พ����ป�นก�ร�ป�ด��ก�����ม�ก�ร�ข�งข�นก�น�ย��ง�ป�นธรรม  ���ผ��ม��น��ท��ตรวจ��บ
ค�ณ�มบ�ต�ด���น�นก�รตรวจ��บค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ย��นข����น��ต�ล�ร�ยว���ป�นผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น 
�ร���ม�  ��กปร�กฏว��ม�ผ��ย��นข����น��ป�นผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  ���ผ��ม��น��ท��ตรวจ��บค�ณ�มบ�ต� 
ต�ดร�ยช���ผ��ย��นข����น�ด�งกล��วท�กร�ย��กจ�กก�ร�ป�นผ��ย��นข����น��นคร��งน��น   

ข�� �� �นก�รตรวจ��บค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ย��นข����น��ต�ล�ร�ยต�มข��  ��  ����จ���น��ท��
ก���นด���ผ��ย��นข����น�ย��น��ก��ร��ดงค�ณ�มบ�ต��ยกม�ต��ง��ก  �ดย�ย��งน��ยต��งม���ก��รด�งต���ปน�� 

(�) �นกรณ�ผ��ย��นข����น��ป�นน�ต�บ�คคล   
 (ก) ���ง���น��วน��ม�ญ�ร�����ง���น��วนจ��ก�ด  ���ย��น����น��น�ง���ร�บร�งก�รจดท��บ�ยน

น�ต�บ�คคล  บ�ญช�ร�ยช������น��วนผ��จ�ดก�ร  ผ��ม����น�จควบค�ม  (ถ��ม�)  พร��มท��งร�บร�ง����น�ถ�กต��ง 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

 (ข) บร���ทจ��ก�ด�ร��บร���ทม��ชนจ��ก�ด  ���ย��น����น��น�ง���ร�บร�งก�รจดท��บ�ยน 
น�ต�บ�คคล  �น�ง���บร�คณ���นธ�  บ�ญช�ร�ยช���กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��ม����น�จควบค�ม  (ถ��ม�)  �ล�บ�ญช�ร�ยช��� 
ผ��ถ�����นร�ย��ญ�  (ถ��ม�)  พร��มท��งร�บร�ง����น�ถ�กต��ง   

(�) �นกรณ�ผ��ย��นข����น��ป�นบ�คคลธรรมด��ร��คณ�บ�คคลท��ม��ช�น�ต�บ�คคล  ���ย��น����น� 
บ�ตรปร�จ��ต�วปร�ช�ชนข�งผ��น��น  ����น�ข��ตกลงท����ดงถ�งก�ร�ข���ป�น���น��วน  (ถ��ม�)  ����น�บ�ตรปร�จ��ต�ว
ปร�ช�ชนข�งผ���ป�น���น��วน  พร��มท��งร�บร�ง����น�ถ�กต��ง 

(�) �นกรณ�ผ��ย��นข����น��ป�นผ��ย��นข����น�ร�วมก�น�นฐ�น��ป�นผ��ร�วมค��  ���ย��น����น���ญญ�
ข�งก�ร�ข��ร�วมค��  ����น�บ�ตรปร�จ��ต�วปร�ช�ชนข�งผ��ร�วมค��  �ล��นกรณ�ท��ผ���ข��ร�วมค��ฝ��ย�ด 
�ป�นบ�คคลธรรมด�ท��ม��ด�ถ����ญช�ต��ทย  ก����ย��น����น��น�ง����ด�นท�ง  �ร��ถ��ผ��ร�วมค��ฝ��ย�ด�ป�นน�ต�บ�คคล  
���ย��น��ก��รต�มท��ร�บ��ว��น  (�) 

(�) ��ก��ร���นต�มท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  �ช�น  ����น��บท��บ�ยนพ�ณ�ชย�  ����น��บท��บ�ยน
ภ���ม�ลค���พ��ม 

ก�รย��น��ก��ร��ดงค�ณ�มบ�ต�ต�มวรรค�น��ง  ���ย��นม�พร��มก�บก�รย��นข����น�ต�มว�ธ�ก�ร 
ท��ก���นด�นร��บ�ยบน��   

��วนท��  � 
ก�รจ�ดท��บ�นท�กร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ� 

 
 

ข�� �� �ม������น��ดกร�บวนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�น�ต�ล��ครงก�ร  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���ม�
ก�รบ�นท�กร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพร��มท��ง��ก��ร
�ล�กฐ�นปร�ก�บ  ต�มร�ยก�รด�งต���ปน�� 

(�) ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มคว�ม�น�มวด  �  ��วนท��  �  �มวด  �  ��วนท��  �   
�ล��มวด  �  ��วนท��  �  �ล�ว�ต�กรณ� 

(�) ��ก��ร�ก��ยวก�บก�รร�บฟ�งคว�มค�ด���นร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��
ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ล�ผลก�รพ�จ�รณ��นคร��งน��น  (ถ��ม�) 

(�) ปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน  �ร���น�ง����ช�ญชวน  �ล���ก��ร���นท���ก��ยวข��ง   
(�) ข����น�ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย 
(�) บ�นท�กร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�   
(�) ปร�ก�ศผลก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ชน�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
(�) ��ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���  รวมท��งก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���  (ถ��ม�) 
(�) บ�นท�กร�ยง�นผลก�รตรวจร�บพ��ด� 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ครงก�ร�ดจ�ต��งม���ก��ร�ล�กฐ�น�ด����ป�น�ปต�มว�ธ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น  

ท��งน��  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท���ด�ด���น�นก�รผ��นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  �น�วยง�นข�งร�ฐ
��ม�รถ�ช���ก��รท��จ�ดท���นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก���ป�น��ก��รปร�ก�บบ�นท�ก
ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ต�มวรรค�น��ง�ด� 



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�มวด  � 
ก�รซ����ร��จ��ง 

 
 

��วนท��  � 
บทท��ว�ป 

 
 

ข�� �� ก�รด���น�นก�ร�น�มวดน���ม��ช�บ�งค�บก�บง�นจ��งท��ปร�ก���ล�ง�นจ��ง��ก�บบ 
�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

ข�� �� �นกรณ�ท��ม�ก�รซ����ร��จ��ง�พ���จ�ดท��พ��ด���ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��ง 
ผ��ควบค�มร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดท����งน��น  �ล��ต�งต��งคณ�กรรมก�รตรวจก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ดยม�ค�ณ�มบ�ต�
�ล��น��ท���ช�น�ด�ยวก�บคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐท��ก���นด���ม�ผ��ร�บผ�ดช�บ
�ดย�ฉพ���ย���ล�ว 

ข�� �� �น�วยง�นข�งร�ฐ���ง�ดปร��งค�จ�ซ����ร��จ��ง���ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���น   
���ก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รซ����ร��จ��ง  ซ��ง�ย��งน��ยต��งปร�ก�บด�วย  
ปร��ภท�ร��ชน�ดข�งพ��ด�ท��ต��งก�รซ����ร��จ��ง  ว�ธ�ก�รซ����ร��จ��ง  �ล�ก�รท����ญญ��ร��ข��ตกลง 
�ป�น�น�ง�����น�ต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว 
����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�รต�มว�ธ�ก�รท��ก���นดต���ป 

�นกรณ�ท�� ���น�มควร  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��จปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร   
�ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รซ����ร��จ��งต�มวรรค�น��ง  �พ�������น�วยง�นข�งร�ฐปฏ�บ�ต�ก��ด�   

ข�� �� ก�ร�บ�งซ����ร���บ�งจ��ง�ดยลดวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง�นคร��ง�ด�ยวก�น�พ������ว�ธ�ก�รซ���
�ร��จ��ง�ร�����น�จ�นก�ร���งซ������งจ��ง�ปล��ยน�ปลง�ป  จ�กร�ท��ม��ด�   

กรณ��ดจ��ป�นก�ร�บ�งซ����ร���บ�งจ��ง���พ�จ�รณ�ถ�งว�ตถ�ปร��งค��นก�รซ����ร��จ��งคร��งน��น  
�ล�คว�มค��มค��ข�งท�งร�ชก�ร�ป�น���ค�ญ 

��วนท��  � 
กร�บวนก�รซ����ร��จ��ง 

 
 

ก�รจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด��ร���บบร�ปร�ยก�ร 
ง�นก���ร��ง 

ข�� �� �นก�รซ����ร��จ��งท��ม��ช�ก�รจ��งก���ร��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��ง
คณ�กรรมก�รข��นม�คณ��น��ง  �ร��จ�����จ���น��ท���ร��บ�คคล�ดบ�คคล�น��งร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดท�� 
ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง  รวมท��งก���นด
�ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ด�วย   



�น��   � 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�พ������ก�รก���นดร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��งม�ม�ตรฐ�น  �ล��ป�น
ปร��ยชน�ต��ท�งร�ชก�ร  ��กพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ดม�ปร�ก�ศก���นดม�ตรฐ�นผล�ตภ�ณฑ���ต���กรรม�ล�ว  
���ก���นดร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร��ร�ยก�ร�นก�รก���ร��ง 
ต�มม�ตรฐ�นผล�ตภ�ณฑ���ต���กรรม  �ร���พ���คว�ม��ดวกจ�ร�บ��ฉพ���ม�ย�ลขม�ตรฐ�นก��ด�   
�ร���นกรณ�พ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ดย�ง�ม�ม�ปร�ก�ศก���นดม�ตรฐ�นผล�ตภ�ณฑ���ต���กรรม�ต�ม�ผ���ด�ร�บ
ก�รจดท��บ�ยนผล�ตภ�ณฑ��ว�ก�บกร�ทรวง��ต���กรรม�ล�ว  ���ก���นดร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ�� 
ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ร��ร�ยก�ร�นก�รก���ร��ง�����ดคล��งก�บร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ�� 
ต�มท��ร�บ��นค��ม��ผ��ซ����ร���บ�ทรกค��ม��ผ��ซ���ท��กร�ทรวง��ต���กรรมจ�ดท��ข��น 

�นก�รจ��งก���ร��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�รข��นม�คณ��น��ง   
�ร��จ�����จ���น��ท���ร��บ�คคล�ดบ�คคล�น��งจ�ดท���บบร�ปร�ยก�รง�นก���ร��ง  �ร��จ�ด���น�นก�รจ��ง
ต�มคว�ม�น�มวด  �  ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งก��ด� 

�งค�ปร�ก�บ  ร�ย��วล�ก�รพ�จ�รณ�  �ล�ก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รต�มวรรค�น��ง 
�ล�วรรค��ง  ����ป�น�ปต�มท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดต�มคว�มจ���ป�น�ล���ม���ม   

ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��ง   
ข�� �� �นก�รซ����ร��จ��ง�ต�ล�ว�ธ�  น�กจ�กก�รซ���ท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��งต�มข��  ��  

�ล�ข��  ��  วรรค��ง  ����จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��ง��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ดย��น�ผ��น��ว�น���จ���น��ท��  ต�มร�ยก�รด�งต���ปน�� 

(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ต��งซ����ร��จ��ง 
(�) ข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด��ร���บบร�ปร�ยก�ร 

ง�นก���ร��งท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ล�ว�ต�กรณ� 
(�) ร�ค�กล�งข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง   
(�) วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ดย���ร�บ�วง�ง�นงบปร�ม�ณ  ถ���ม�ม�วง�ง�นด�งกล��ว���ร�บ�วง�ง�น

ท��ปร�ม�ณว��จ�ซ����ร��จ��ง�นคร��งน��น 
(�) ก���นด�วล�ท��ต��งก�ร�ช�พ��ด�น��น�ร�����ง�นน��น�ล�ว��ร�จ 
(�) ว�ธ�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ล���ต�ผลท��ต��งซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�น��น 
(�) �ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�   
(�) ข����น����น �  �ช�น  ก�รข��น�ม�ต��ต�งต��งคณ�กรรมก�รต��ง �  ท��จ���ป�น�นก�รซ��� 

�ร��จ��ง  ก�ร��กปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน  �ล��น�ง����ช�ญชวน 
ก�รซ����ร��จ��งกรณ�จ���ป�น�ร�งด�วน��น�น���งม�จ�ก�ก�ด��ต�ก�รณ�ท�� �ม���จค�ด�ม�ย�ด�   

ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ค)  �ร��กรณ�ม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�พ��ด�น��น�ดยฉ�ก�ฉ�น  ม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  (�)  (ง)  �ร��กรณ�ก�รซ����ร��จ��งท��ม�วง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวงท����ก 
ต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  วรรค��ง  ซ��ง�ม���จท��ร�ยง�นต�มปกต��ด�  �จ���น��ท���ร��ผ��ท��ร�บผ�ดช�บ 
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นน��นจ�ท��ร�ยง�นต�มวรรค�น��ง  �ฉพ��ร�ยก�รท�����นว��จ���ป�นก��ด�   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �นก�รซ���ท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��ง  ����จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�น��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ดย��น�ผ��น��ว�น���จ���น��ท��  ต�มร�ยก�รด�งต���ปน�� 

(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ต��งซ��� 
(�) ร�ยล����ยดข�งท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��งท��ต��งก�รซ���  รวมท��ง�น���ท���ล�ท��งท��ท��ต��งก�ร 
(�) ร�ค�ปร��ม�นข�งท�งร�ชก�ร�นท��งท��น��น 
(�) ร�ค�ซ���ข�ยข�งท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��ง�กล��ค�ยงบร��วณท��จ�ซ���คร��ง�ล�ง��ดปร�ม�ณ  �  ร�ย 
(�) วง�ง�นท��จ�ซ���  �ดย���ร�บ�วง�ง�นงบปร�ม�ณ  ถ���ม�ม�วง�ง�นด�งกล��ว���ร�บ�วง�ง�น 

ท��ปร�ม�ณว��จ�ซ����นคร��งน��น 
(�) ว�ธ�ท��จ�ซ����ล���ต�ผลท��ต��งซ����ดยว�ธ�น��น 
(�) ข����น����น �  �ช�น  ก�รข��น�ม�ต��ต�งต��งคณ�กรรมก�รต��ง �  ท��จ���ป�น�นก�รซ��� 
ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บต�มร�ยง�นท����น�ต�มข��  ��   

�ร��ข��  ��  �ล�ว  ����จ���น��ท��ด���น�นก�รต�มว�ธ�ซ����ร��จ��งน��นต���ป�ด� 

คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง 
ข�� �� �นก�รด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ต�ล�คร��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��ง

คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��งข��น  �พ���ปฏ�บ�ต�ก�รต�มร��บ�ยบน��  พร��มก�บก���นดร�ย��วล��นก�รพ�จ�รณ�
ข�งคณ�กรรมก�ร  �ล�ว�ต�กรณ�  ค�� 

(�) คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�� 
(�) คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค� 
(�) คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 
(�) คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด� 
���คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ต�ล�คณ�  ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ

ภ�ย�นร�ย��วล�ท��ก���นด  ถ��ม���ต�ท��ท�����ก�รร�ยง�นล��ช��  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�
ขย�ย�วล����ต�มคว�มจ���ป�น 

ข�� �� คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��งต�มข��  ��  �ต�ล�คณ�ปร�ก�บด�วย  ปร�ธ�นกรรมก�ร   
�  คน  �ล�กรรมก�ร�ย��งน��ย  �  คน  ซ��ง�ต�งต��งจ�กข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  พน�กง�นร�ชก�ร  
พน�กง�นม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  �ร��พน�กง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���น  �ดย���
ค��น�งถ�งล�ก�ณ��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��ท���ด�ร�บ�ต�งต��ง�ป�น���ค�ญ   

�นกรณ�จ���ป�น�ร���พ���ปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐจ��ต�งต��งบ�คคล���นร�วม�ป�นกรรมก�รด�วยก��ด�  
�ต�จ��นวนกรรมก�รท���ป�นบ�คคล���นน��นจ�ต��ง�ม�ม�กกว��จ��นวนกรรมก�รต�มวรรค�น��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�นก�รซ����ร��จ��งคร��ง�ด�ยวก�น  ���ม�ต�งต��งผ��ท���ป�นกรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��  กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�  �ร��กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก 
�ป�นกรรมก�รตรวจร�บพ��ด� 

คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��งท�กคณ�  ควร�ต�งต��งผ��ช��น�ญก�ร�ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ��ก��ยวก�บง�นซ���
�ร��จ��งน��น �  �ข��ร�วม�ป�นกรรมก�รด�วย 

ข�� �� ก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�ร�ต�ล�คณ�  ต��งม�กรรมก�รม�ปร�ช�ม�ม�น��ยกว�� 
ก��ง�น��งข�งจ��นวนกรรมก�รท��ง�มด  ���ปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�ร�ต�ล�คนม����ยง�น��ง�นก�รลงมต�
�ดยปร�ธ�นกรรมก�รต��ง�ย��ด�วยท�กคร��ง�นก�รปร�ช�ม  ��กปร�ธ�นกรรมก�ร�ม���ม�รถปฏ�บ�ต��น��ท�� 
�ด������ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งปร�ธ�นกรรมก�รคน��ม��ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร�ทน   

มต�ข�งคณ�กรรมก�ร���ถ�����ยงข��งม�ก  ถ��ค��นน���ยง�ท��ก�น���ปร�ธ�นกรรมก�ร��ก���ยง
�พ��มข��น��ก���ยง�น��ง�ป�น���ยงช��ข�ด  �ว�น�ต�คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด����ถ��มต���กฉ�นท� 

กรรมก�รข�งคณ��ด�ม����นด�วยก�บมต�ข�งคณ�กรรมก�ร  ���ท��บ�นท�กคว�ม���น�ย�ง�ว�ด�วย 
ปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�ร  จ�ต��ง�ม��ป�นผ��ม���วน�ด����ยก�บผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ� 

�นก�รซ����ร��จ��งคร��งน��น  ท��งน��  ก�รม���วน�ด����ย�น�ร���งซ��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ�ข�งปร�ธ�นกรรมก�ร 
�ล�กรรมก�ร����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ปฏ�บ�ต�ร�ชก�รท�งปกคร�ง 

��กปร�ธ�น�ร��กรรมก�รทร�บว��ตน�ป�นผ��ม���วน�ด����ยก�บผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��นก�รซ���
�ร��จ��งคร��งน��น  ���ปร�ธ�น�ร��กรรมก�รผ��น��นล���กจ�กก�ร�ป�นปร�ธ�น�ร��กรรมก�ร�นคณ�กรรมก�ร 
ท��ตน�ด�ร�บก�ร�ต�งต��งน��น  �ล����ร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ�พ������งก�รต�มท�����น�มควรต���ป 

ว�ธ�ก�รซ����ร��จ��ง 
ข�� �� ก�รซ����ร��จ��ง  กร�ท���ด�  �  ว�ธ�  ด�งน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง 

ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
ข�� �� ก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  กร�ท���ด�  �  ว�ธ�  ด�งน�� 
(�) ว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก�� 
(�) ว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�� 
(�) ว�ธ���บร�ค� 
ข�� �� ว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��  (e - market)  ค��  ก�รซ����ร��จ��งท��ม�ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ�

�ฉพ��ข�งพ��ด�ท���ม�ซ�บซ��น�ร���ป�น��นค���ร��ง�นบร�ก�รท��ม�ม�ตรฐ�น  �ล��ด�ก���นด�ว��นร�บบข��ม�ล��นค��  
(e - catalog)  �ดย���ด���น�นก�ร�นร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��  (Electronic  Market : e - market)  
ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  ซ��ง��ม�รถกร�ท���ด�  �  ล�ก�ณ�  ด�งน��   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ก�ร��น�ร�ค��ดย�บ��น�ร�ค�  ค��  ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ���,���  บ�ท  
�ต��ม��ก�น  �,���,���  บ�ท   

(�) ก�ร��น�ร�ค��ดยก�รปร�ม�ล���ล�กทร�น�ก��  ค��  ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  
�,���,���  บ�ท   

ข�� �� ว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  (e - bidding)  ค��  ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง   
ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ���,���  บ�ท  �ล��ป�น��นค���ร��ง�นบร�ก�รท���ม��ด�ก���นดร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ�
�ฉพ��ข�งพ��ด��ว��นร�บบข��ม�ล��นค��  (e - catalog)  �ดย���ด���น�นก�ร�นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด   

ข�� �� ว�ธ���บร�ค�  ค��  ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ���,���  บ�ท   
�ต��ม��ก�น  �,���,���  บ�ท  ���กร�ท���ด��นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐน��นต��ง�ย���นพ��นท��ท��ม�ข��จ��ก�ด 
�นก�ร�ช���ญญ�ณ��น�ต�ร��น�ต  ท������ม���ม�รถด���น�นก�รผ��นร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก���ร��ร�บบ
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ด�  ท��งน��  ����จ���น��ท��ร�บ���ต�ผลคว�มจ���ป�นท���ม���จด���น�นก�รซ����ร��จ��ง
ด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก���ร��ว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ว��นร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��ง 
ต�มข��  ��  ด�วย 

ข�� �� ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดวง�ง�นก�รซ����ร��จ��งต�มข��  ��  ข��  ��  
�ร��ข��  ��  �ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  
�ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก�� 
ข�� �� ����จ���น��ท��จ�ดท����ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��พร��มปร�ก�ศ�ช�ญชวน  

ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 
ก�รจ�ดท����ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  ถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม 

�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  �ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว��น�บบ
�ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบก����กร�ท���ด�  �ว�น�ต���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��จ�ม�ป�ญ��
�นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนด�งกล��ว�ป������น�กง�น
��ยก�ร��ง��ดตรวจพ�จ�รณ�ก��น 

ก�รก���นดว�น  �วล�ก�ร��น�ร�ค��น��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  
���ก���นด�ป�นว�นถ�ดจ�กว�น��ดท��ยข�งร�ย��วล�ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��ง   
�ดยก���นด�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร�ท��น��น  �ล��วล��นก�ร��น�ร�ค����ถ��ต�ม�วล�ข�งร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��ง
ภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก���ป�น�กณฑ� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  ��  
�ล�ว�����ว�น���จ���น��ท���ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก���นร�บบ
�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  
�ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น   

ข�� �� ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ด��งปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��
�ปย�งผ��ปร�ก�บก�รท���ด�ลงท��บ�ยน�นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  ซ��ง�ด�น��ร�ยล����ยด
ข�งพ��ด�ลง�นร�บบข��ม�ล��นค��ตรงต�มปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก�� 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�จ�ด��ง������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นผ��นท�งร�บบ���ล�กทร�น�ก��   

�นกรณ�ท��ผ��ปร�ก�บก�รร�ย�ดม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�งกล��ว  
�ล�ย�ง�ม��ด�ลงท��บ�ยน�นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  ��กปร��งค�จ��ข��ร�วม 
��น�ร�ค��นคร��งน��น  จ�ต��งลงท��บ�ยน�นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก���ล�จ�ต��ง 
น��ร�ยล����ยดข�งพ��ด�ลง�นร�บบข��ม�ล��นค��ก��นก�ร��น�ร�ค�   

ข�� �� �ม���ถ�งก���นดว�น��น�ร�ค�ด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��  ���ด���น�นก�รด�งน�� 
(�) กรณ��ป�นก�รซ����ร��จ��ง  ต�มข��  ��  (�)  ���ผ��ปร�ก�บก�ร�ข�����ร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��  

�ล������น�ร�ค�ภ�ย�น�วล�ท��ก���นด  �ดย��ม�รถ��น�ร�ค��ด��พ�ยงคร��ง�ด�ยว 
(�) กรณ��ป�นก�รซ����ร��จ��ง  ต�มข��  ��  (�)  ���ผ��ปร�ก�บก�ร�ข�����ร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��  

�ดยต��งลงท��บ�ยนก��น�ร��มกร�บวนก�ร��น�ร�ค�  ภ�ย�น�วล�  ��  น�ท�  พร��มท��ง���ท��ก�รทด��บร�บบ
�ป�น�วล�  ��  น�ท�  �ล������น�ร�ค�ภ�ย�น�วล�  ��  น�ท�  �ดยจ���น�ร�ค�ก��คร��งก��ด� 

ก���นดว�น��น�ร�ค�ต�มวรรค�น��ง  ���มม����ร�น�ร���ล���น  �ร���ปล��ยน�ปลงก���นดว�น��น�ร�ค�  
�ว�น�ต��ป�นกรณ�ท��กรมบ�ญช�กล�ง�จ�ง�ล���นก���นดว�น  �วล�ก�ร��น�ร�ค�  �น���งจ�กม�ป�ญ��ข��ข�ดข��ง
�ก��ยวก�บก�ร��น�ร�ค�ผ��นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  �ล��ม����ด�ด���น�นก�ร 
�ป�นปร�ก�ร�ด�ล�ว���กรมบ�ญช�กล�งร�ยง�นคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยทร�บด�วย 

ข�� �� �ม������น��ดก�ร��น�ร�ค�ต�มข��  ��  �ล�ว  ��กปร�กฏว��ม�ผ����น�ร�ค�ต�����ด
�ท��ก�น�ล�ยร�ย  ����จ���น��ท��พ�จ�รณ�ร�ค�ต�����ดข�งผ��ท����น�ร�ค��ข�����ร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก�� 
�นล��ด�บ�รก�ป�นผ��ชน�ก�ร��น�ร�ค��นคร��งน��น   

�นกรณ�ท��ม�ผ���ข����น�ร�ค��พ�ยงร�ย�ด�ยว  ��ก���นว��ร�ค�ท����น�ม�คว�ม��ม���ม�ล��ป�น
ปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  ����จ���น��ท����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท�� 
�พ���พ�จ�รณ�ร�บร�ค�ข�งผ����น�ร�ค�ร�ยน��น�ด�   

ถ���ม�ม�ผ���ข����น�ร�ค�  ����จ���น��ท����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท�� 
�พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง�นคร��งน��น�ล�ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก����ม�  
�ร��จ�ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จง
ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�รซ��� 
�ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รซ����ร��จ��ง��ม��ดยก�ร
จ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  �� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��ร�ค�ข�งผ����น�ร�ค�ร�ยต�����ดท��ชน�ก�ร��น�ร�ค�ย�ง��งกว��
วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��งต�มข��  ��  ����จ���น��ท��ด���น�นก�ร  ด�งน�� 

(�) ต��ร�งร�ค�ก�บผ����น�ร�ค�ร�ยด�งกล��วผ��นท�งร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก�����ต�����ด�ท��ท��
จ�ท���ด�  ��กผ����น�ร�ค�ร�ยน��นย�มลดร�ค��ล�ย��น�บ��น�ร�ค�ผ��นท�งร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��
�ล�ว  ��กร�ค�ท����น���ม��ม���งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร����งกว���ต��ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�น 
ท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร��ต��ร�ง�ล�ว�ม�ย�มลดร�ค���ก  �ต���วนท����งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��งน��น�ม��ก�น 
ร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค�ท����ม���มก������น�ซ����ร��จ��ง
จ�กผ����น�ร�ค�ร�ยน��น 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  ����จ�งผ����น�ร�ค�ท����น�ร�ค�ถ�กต��งตรงต�ม
�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��ท�กร�ยผ��นท�งร�บบตล�ด
���ล�กทร�น�ก���พ��������น�ร�ค���ม�พร��มก�น  �ดย���ย��น�บ��น�ร�ค�ผ��นท�งร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��
ภ�ย�น�วล�ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  ��กผ����น�ร�ค�ร�ย�ด�ม�ย��น�บ��น�ร�ค���ม�  ���ถ��ว��ผ����น�ร�ค�
ร�ยน��นย�นร�ค�ต�มท����น��ว��ด�ม  ��กปร�กฏว��ผ����น�ร�ค�ต�����ด�นก�ร��น�ร�ค�คร��ง��ม���น�ร�ค�
�ม���งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร����งกว���ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ��� 
�ร��จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค�ท����ม���มก������น�ซ����ร��จ��งจ�กผ����น�ร�ค�ร�ยน��น 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น��
�จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง�นคร��งน��น  ท��งน��  ก�รด���น�นก�รซ����ร��จ��งคร��ง��ม����น��คว�ม 
�นข��  ��  วรรค��ม  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 

ข�� �� ภ�ย�ล�งจ�กท���ด�ผ��ชน�ก�ร��น�ร�ค�ต�มข��  ��  �ร��ข��  ��  �ล�ว  ����จ���น��ท��
จ�ดพ�มพ��บ��น�ร�ค��ล���ก��รก�ร��น�ร�ค�ข�งผ����น�ร�ค�ร�ยน��นจ�กร�บบตล�ด���ล�กทร�น�ก��  
จ��นวน  �  ช�ด  �ล�ลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น�บ��น�ร�ค��ล���ก��รก�ร��น�ร�ค�ท�ก�ผ�น 

�นกรณ�ท��ผ����น�ร�ค�ต�มวรรค�น��ง  ��น�ร�ค�ผ�ด�ง���น�ขต�มท��ก���นด�ว��น��ก��รซ��� 
�ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��  �ร����น��ค�ตต�ล��ก  (catalog)  �ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ�� 
ข�งพ��ด��ม�ถ�กต��งตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��  ���ถ��ว��
ผ����น�ร�ค�ร�ยน��น�ม�ผ��นค�ณ�มบ�ต�ต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ตล�ด���ล�กทร�น�ก��   
����จ���น��ท����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง 
�นคร��งน��น  �ร��พ�จ�รณ�ผ��ท����น�ร�ค�ต����นล��ด�บถ�ด�ป�ป�นผ��ชน�ก�ร��น�ร�ค�ก��ด�  ท��งน��  ���ค��น�งถ�ง
คว�ม��ม���ม�ล�ปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น���ค�ญ 

ข�� �� ����จ���น��ท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ��ล�คว�ม���นพร��มด�วย��ก��รท���ก��ยวข��ง
ท��ง�มดต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ 

ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ��ล�ผ��ม����น�จ
�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��ง�ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท��ปร�ก�ศผลผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�นร�บบ�คร��ข��ย



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล���� 
ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ล��จ�ง���ผ����น�ร�ค� 
ท�กร�ยทร�บผ��นท�งจด�ม�ย���ล�กทร�น�ก��  (e - mail)  ต�ม�บบท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��   
ข�� �� ����จ���น��ท��จ�ดท����ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค��� �ล�กทร�น�ก�� 

พร��มปร�ก�ศ�ช�ญชวน  ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด   
ก�รจ�ดท����ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  ถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม 

�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  �ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว��น
�บบ�ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบก����กร�ท���ด�  �ว�น�ต���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว�� 
จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนด�งกล��ว 
�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดตรวจพ�จ�รณ�ก��น 

ก�รก���นดว�น  �วล�ก�ร��น�ร�ค��น��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  
���ก���นด�ป�นว�นถ�ดจ�กว�น��ดท��ยข�งร�ย��วล�ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��ง   
�ดยก���นด�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร�ท��น��น  �ล��วล��นก�ร��น�ร�ค����ถ��ต�ม�วล�ข�งร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��ง
ภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก���ป�น�กณฑ� 

ข�� �� ก�รซ����ร��จ��งพ��ด��ดท��ม�คว�มจ���ป�น�ดย�ภ�พข�งก�รซ����ร��จ��งจ�ต��งก���นด
�ง���น�ข�ว��น��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�����ผ��ย��นข����น�น��ต�ว�ย��งพ��ด� 
ท����น�ม���ดง�พ���ทดล�ง  �ร��ทด��บ  �ร��น����น�ง�น  ����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด���ผ��ย��นข����น�
น��ต�ว�ย��งพ��ด�น��นม���ดง�พ���ทดล�ง  �ร��ทด��บ  �ร��น����น�ง�น  ต�มว�น  �ล��วล�  ณ  �ถ�นท��
ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด   

กรณ�ก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��คร��ง�ดท��ก���นด���ต��งม���ก��ร�น��วนท���ป�น��ร����ค�ญ
ปร�ก�บก�รย��นข����น�ข�งผ��ย�� นข����น�ท�� ย�� นผ� �นท�งร�บบปร�กวดร�ค��� �ล�กทร�น�ก��   
��ก�น�วยง�นข�งร�ฐ���นว����ก��รด�งกล��วม�ปร�ม�ณม�ก�ล��ป�น��ป�รรคข�งผ��ย��นข����น��นก�รน���ข��
ร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด���ผ��ย��นข����น�น����ก��รน��นพร��ม�ร�ป
จ��นวน��ก��รด�งกล��วม���ง  ณ  ท��ท��ก�รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นภ�ย�ล�ง  �ดย���ลงล�ยม��ช��� 
ข�งผ��ย��นข����น�  พร��มปร�ท�บตร����ค�ญข�งน�ต�บ�คคล  (ถ��ม�)  ก��ก�บ�น��ก��รน��นด�วย 

ก�รก���นดว�น���ผ��ย��นข����น�น��ต�ว�ย��งพ��ด�ท����น�ม���ดง�พ���ทดล�ง  �ร��ทด��บ   
�ร��น����น�ง�นต�มวรรค�น��ง  �ร��น����ก��ร�ร��ร�ยล����ยดม���งต�มวรรค��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐ
ก���นด�ป�นว�น�ดว�น�น��งภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�น��น�ร�ค�  �ว�น�ต�ก�รด���น�นก�ร 
ต�มวรรค�น��งท���ม���จด���น�นก�รว�น�ดว�น�น��ง�ด�  ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ก���นดม�กกว��  �  ว�น�ด�  
�ต�จ��นวนว�นด�งกล��วต��ง�ม��ก�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�น��น�ร�ค�  ท��งน��  ���ร�บ��ว��ป�น�ง���น�ข 
�น��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�����ช�ด�จน   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �ม���ผ��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บต�มข��  ��  �ด�จ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยด
ค�ณล�ก�ณ�ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ล�ว  ����จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  ��  
พร��มน��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ�ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง��น���ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���ข�คว�ม���นช�บ  ��ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว���พ������ก�รก���นดข�บ�ขต
ข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ป�น�ปด�วยคว�มร�บค�บ  
��ม���ม  �ป�นปร��ยชน��ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล��ม�ม�ก�รก���นด�ง���น�ขท���ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น
ร�ค��ย��ง�ป�นธรรม  ��จจ�ด���ม�ก�รร�บฟ�งคว�มค�ด���นร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ�
ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��งพร��มก�บร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��จ�กผ��ปร�ก�บก�รก��นก��ด�  ท��งน��  �ดยม��ล�ก�กณฑ�ด�งน�� 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ���,���  บ�ท  �ต��ม��ก�น  �,���,���  บ�ท   
����ย���นด�ลพ�น�จข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐท��จ����ม�ก�ร�ผย�พร��พ���ร�บฟ�งคว�มค�ด���นจ�กผ��ปร�ก�บก�ร
�ร���ม�ก��ด� 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  �,���,���  บ�ท  ����น�วยง�นข�งร�ฐ 
น��ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ผย�พร��พ���ร�บฟ�ง 
คว�มค�ด���นจ�กผ��ปร�ก�บก�ร 

ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดวง�ง�นต�มวรรค�น��ง  �ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��น
ร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���
ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ข�� �� �นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐน��ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ� 
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ผย�พร��พ���ร�บฟ�งคว�มค�ด���นจ�กผ��ปร�ก�บก�รต�มข��  ��  �����ว�น��
�จ���น��ท��ด���น�นก�รน��ร��ง��ก��รด�งกล��ว�ผย�พร��นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  �พ������ผ��ปร�ก�บก�รม�คว�มค�ด���น 
�ปย�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท��จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยตรง  �ดย�ป�ด�ผยต�ว 

ข�� �� กรณ�ท��ม�ผ��ม�คว�มค�ด���น  �����ว�น���จ���น��ท��ร�วมก�บผ��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บจ�ดท�� 
ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��งต�มข��  ��  พ�จ�รณ�ว��
�มควรด���น�นก�รปร�บปร�ง�ก��ข�ร���ม�  �ดย���ด���น�นก�ร  ด�งน�� 

(�) กรณ�พ�จ�รณ��ล�ว���นว��  ควรปร�บปร�งร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �����ว�น���จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นพร��มคว�ม���น�ล�ร��งปร�ก�ศ�ล� 
ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��ท���ด�ปร�บปร�ง�ล�ว  ��น���ว�น���น�วยง�น 
ข�งร�ฐ�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว  ���น��ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��ง
ด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��ด�งกล��ว�ผย�พร��นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ��กคร��ง�น��ง  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  �ล������ว�น���จ���น��ท��
�จ�งผ��ม�คว�มค�ด���นท�กร�ยทร�บ�ป�น�น�ง��� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) กรณ�พ�จ�รณ��ล�ว���นว��  �ม�ควรปร�บปร�งร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �����ว�น���จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นพร��มคว�ม���น��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท���จ�งผ��ม�คว�มค�ด���นท�กร�ย
ทร�บ�ป�น�น�ง���   

ข�� �� ภ�ย�ล�งจ�กท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ด���น�นก�รต�มข��  ��  �ร��ข��  ��  �ล�ข��  ��  
�ล�ว�ต�กรณ�  ��ร�จ���น�ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท��ด���น�นก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��ง 
ด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
ภ�ย�นร�ย��วล�ท��ก���นด 

ข�� �� ก�ร����ร��ก�รข�ย��ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  รวมท��ง��ก��รท���ก��ยวก�บ
ค�ณล�ก�ณ��ฉพ���ร��ร�ยล����ยด���กร�ท���ปพร��มก�นก�บก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��  �พ������ผ��ปร�ก�บก�รท��ปร��งค�จ��ข��ย��นข����น���ม�รถข�ร�บ�ร��ข�ซ�����ก��ร
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ด�ต��ง�ต�ว�น�ร��มต�นจนถ�งว�น��ดท��ยข�งก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��ร
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�� 

�นกรณ�ท��ม�ก�รข�ย  ���ก���นดร�ค�พ��มควรก�บค���ช�จ��ยท���น�วยง�นข�งร�ฐต��ง���ย�ป�นก�ร
จ�ดท����ก��รน��น  �ต��ม�รวมถ�งค���ช�จ��ย��วน���นท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด��ช�จ��ยจ�ก�ง�นงบปร�ม�ณ 
�พ���ด���น�นก�รด�งกล��ว�ล�ว  �ช�น  ค���ช�จ��ย�นก�รจ��ง���รวจ��ก�บบ  �ร��ค��จ��งท��ปร�ก�� 

ถ��ม�ก�รยก�ล�กก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��คร��งน��น  �ล�ม�ก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����ม�  
���ผ��ร�บ�ร��ผ��ซ�����ก��รปร�กวดร�ค��นก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��คร��งก��นม���ทธ�ข�ร�บ��ก��ร
ปร�กวดร�ค���ม�  �ดย�ม�ต��ง���ยค��ซ�����ก��รปร�กวดร�ค���ก   

ข�� �� ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ด��งปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นผ��นท�งร�บบ���ล�กทร�น�ก�� 

ข�� �� ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�� 
ต�มข��  ��  ���ค��น�งถ�งร�ย��วล��นก�ร���ผ��ปร�ก�บก�ร�ตร�ยมก�รจ�ดท����ก��ร�พ���ย��นข����น�ด�วย
�ดยม��ง���น�ข  ด�งน�� 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ���,���  บ�ท  �ต��ม��ก�น  �,���,���  บ�ท   
���ก���นด�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  �,���,���  บ�ท  �ต��ม��ก�น  ��,���,���  บ�ท  
���ก���นด�ม�น��ยกว��  ��  ว�นท��ก�ร 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ��,���,���  บ�ท  �ต��ม��ก�น  ��,���,���  บ�ท  
���ก���นด�ม�น��ยกว��  ��  ว�นท��ก�ร 

(�) ก�รซ����ร��จ��งคร��ง�น��ง  ซ��งม�วง�ง�น�ก�น  ��,���,���  บ�ท  ข��น�ป  ���ก���นด�ม�น��ยกว��  
��  ว�นท��ก�ร 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดวง�ง�น�ล�ร�ย��วล��นก�ร�ผย�พร�ต�มวรรค�น��ง
�ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ   
�ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ข�� �� �นกรณ�ท���ดย�ภ�พข�งก�รซ����ร��ก�รจ��งน��นม�คว�มจ���ป�นจ�ต��งม�ก�ร��บถ�ม
ร�ยล����ยด�พ�������ก�ดคว�มช�ด�จน  ����ย���นด�ลพ�น�จข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐท��จ�ก���นด���
ผ��ปร�ก�บก�รท���น�จต��งก�รทร�บร�ยล����ยด�พ��ม�ต�ม  ��บถ�มผ��นท�งจด�ม�ย���ล�กทร�น�ก��   
(e-mail)  ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ช��งท�ง���นต�มท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ดย���ก���นดร�ย��วล�
ต�มคว�ม��ม���ม  �ล�����น�วยง�นข�งร�ฐช���จงร�ยล����ยดด�งกล��ว�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ 
ข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐก��นถ�งก���นดว�น��น�ร�ค�  �ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร 

ข�� �� ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��คร��ง�ด  ��ก�น�วยง�น
ข�งร�ฐ�ด�ก���นดร�ยล����ยดข�งปร�ก�ศ�ร����ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �ร��ข�บ�ขตข�งง�น
�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ม�ถ�กต��ง  �ร���ม�ครบถ�วน�น��วนท���ป�น
��ร����ค�ญ�ม�ว��ท��ง�มด�ร���ต�บ�ง��วน  ����น�วยง�นข�งร�ฐยก�ล�กก�รด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�นคร��งน��น  
�ล�วด���น�นก�ร��ม����ถ�กต��งต���ป   

ข�� �� �ม���ถ�งก���นดว�น��น�ร�ค�ด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ���ผ��ปร�ก�บก�ร
�ข�����ร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �ล������น�ร�ค�ภ�ย�น�วล�ท��ก���นด  �ดย��ม�รถ��น�ร�ค�
�ด��พ�ยงคร��ง�ด�ยว 

ก���นดว�น��น�ร�ค�ต�มวรรค�น��ง  ���มม����ร�น�ร���ล���น  �ร���ปล��ยน�ปลงก���นดว�น��น�ร�ค�  
�ว�น�ต��ป�นกรณ�ท��กรมบ�ญช�กล�ง�จ�ง�ล���นก���นดว�น  �วล�ก�ร��น�ร�ค�  �น���งจ�กม�ป�ญ��ข��ข�ดข��ง
�ก��ยวก�บก�ร��น�ร�ค�ผ��นร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��  �ล��ม����ด�ด���น�นก�ร 
�ป�นปร�ก�ร�ด�ล�ว  ���กรมบ�ญช�กล�งร�ยง�นคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยทร�บด�วย 

ข�� �� �ม������น��ดก�ร��น�ร�ค�ต�มข��  ��  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��  ด���น�นก�รด�งน�� 

(�) จ�ดพ�มพ��บ��น�ร�ค��ล���ก��รก�ร��น�ร�ค�ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ยจ�กร�บบ
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  จ��นวน  �  ช�ด  �ดย���กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น�บ��น�ร�ค� 
�ล���ก��รก�ร��น�ร�ค�ข�งผ��ย��นข����น�ท�ก�ผ�น 

 ท��งน��  ก�รซ����ร��จ��งท��ม�ก�รก���นดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ท��จ�ต��งค��น�งถ�ง�ทค�น�ลย� 
ข�งพ��ด��ร��ค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ย��นข����น�  ซ��ง��จจ�ม�ข����น�ท���ม��ย���นฐ�น�ด�ยวก�น�ป�น��ต����ม�ป�ญ��
�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�  ����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ป�น�ง���น�ข���ม�ก�รย��นข����น�ด��น�ทคน�ค
�ร��ข����น����น�ยกม�ต��ง��ก  �นกรณ��ช�นว��น��  คณ�กรรมก�รย�ง�ม�ต��งจ�ดพ�มพ��บ��น�ร�ค�จนกว��
จ�ด���น�นก�รต�มข��  ��  (�)  �ล�ว��ร�จ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นก�ร��น�ร�ค�ต��ง �   
�ล�พ��ด�ต�ว�ย��ง  (ถ��ม�)  �ร��พ�จ�รณ�ก�รน����น�ง�นข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย  �ร����ก��ร 
ท��ก���นด���จ�ด��งภ�ย�ล�งจ�กว�น��น�ร�ค�ต�มข��  ��  �ล�วค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  
�ล�ย��น��ก��รก�ร��น�ร�ค�ครบถ�วน  ถ�กต��ง  ม�ค�ณ�มบ�ต��ล�ข����น�ท�งด��น�ทคน�ค�ร����น�พ��ด�
ท��ม�ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ครบถ�วน  ถ�กต��ง  ต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��นปร�ก�ศ
�ล���ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก�� 

 �นกร�บวนก�รพ�จ�รณ�  คณ�กรรมก�ร��จ��บถ�มข���ท�จจร�ง�พ��ม�ต�มจ�กผ��ย��นข����น�
ร�ย�ดก��ด�  �ต�จ����ผ��ย��นข����น�ร�ย�ด�ปล��ยน�ปลง��ร����ค�ญท�� ��น��ว��ล�วม��ด�  �ล���ก
คณ�กรรมก�ร���นว��ผ��ย��นข����น�ร�ย�ดม�ค�ณ�มบ�ต��ม�ครบถ�วนต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว�
�นปร�ก�ศ�ล���ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ���คณ�กรรมก�รต�ดร�ยช���ข�งผ��ย��นข����น�ร�ยน��น
��กจ�กก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���นคร��งน��น 

 �นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น�ร�ย�ด��น���ก��รท�ง�ทคน�ค�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��
ข�งพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง�ม�ครบถ�วน  �ร����น�ร�ยล����ยด�ตกต��ง�ปจ�ก�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐ
ก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �น��วนท��ม��ช���ร����ค�ญ�ล�คว�ม
�ตกต��งน��น�ม�ม�ผลท������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบต��ผ��ย��นข����น�ร�ย���น�ร���ป�นก�รผ�ดพล�ด�ล�กน��ย   
���พ�จ�รณ�ผ��นปรนก�รต�ด��ทธ��ผ��ย��นข����น�ร�ยน��น 

(�) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กพ��ด��ร��ค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ย��นข����น�ท��ถ�กต��งต�ม  (�)  �ล�พ�จ�รณ�
ค�ด�ล��กข����น�ต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��ก���นด�นปร�ก�ศ�ล���ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �ดย���จ�ด
�ร�ยงล��ด�บผ��ท����น�ร�ค�ต�����ด�ร���ด�ค��นนรวม��ง��ด  �ม��ก�น  �  ร�ย 

 �นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น�ร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว��ม�ย�ม�ข��ท����ญญ��ร��ข��ตกลงก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 
�น�วล�ท��ก���นดต�ม��ก��รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผ��ท����น�ร�ค�ต���ร�ยถ�ด�ป  
�ร��ผ��ท���ด�ค��นนรวม��งร�ยถ�ด�ปต�มล��ด�บ  �ล�ว�ต�กรณ� 

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ��ล�คว�ม���นพร��มด�วย��ก��รท���ด�ร�บ�ว�ท��ง�มด��น�
��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ  ท��งน��  ร�ยง�นผลก�ร
พ�จ�รณ�ด�งกล��ว  ���ปร�ก�บด�วยร�ยก�ร�ย��งน��ย  ด�งต���ปน��   

 (ก) ร�ยก�รพ��ด�ท��จ�ซ����ร��จ��ง 
 (ข) ร�ยช���ผ��ย��นข����น�  ร�ค�ท����น�  �ล�ข����น�ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย 
 (ค) ร�ยช���ผ��ย��นข����น�ท��ผ��นก�รค�ด�ล��กว���ม��ป�นผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น 
 (ง) �ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�  พร��ม�กณฑ�ก�ร���ค��นน 
 (จ) ผลก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ล�ก�ร���ค��นนข����น�ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย

พร��ม��ต�ผล�น�บ�น�น�นก�รพ�จ�รณ� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��  ม�ผ��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม�ผ��ย��นข����น��ล�ยร�ย 
�ต�ถ�กต��งตรงต�ม�ง�� �น�ขท��ก� ��นด�น��ก��รปร�กวดร�ค��� �ล�กทร�น�ก�� �พ�ยงร�ย�ด�ยว   
���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท��
�พ���ยก�ล�กก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��คร��งน��น  �ต�ถ��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ม���ต�ผล
�มควรท��จ�ด���น�นก�รต���ป�ดย�ม�ต��งยก�ล�กก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ���คณ�กรรมก�ร
ด���น�นก�รต�มข��  ��  �ร��ข��  ��  �ล�ว�ต�กรณ�  �ดย�น��ลม   

�นกรณ�ท���ม�ม�ผ��ย��นข����น��ร��ม��ต��ม�ถ�กต��งตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น��ก��รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ยก�ล�กก�รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��คร��งน��น�ล�ด���น�นก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����ม�  �ต���ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
พ�จ�รณ��ล�ว���นว��ก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง
�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  
(�)  (ก)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ�
�ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รซ����ร��จ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��ง 
ต�มข��  ��   

ข�� �� �นก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  กรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ก�ช�
�กณฑ�ร�ค�  ��กปร�กฏว��ม�ผ����น�ร�ค�ต�����ด�ท��ก�น�ล�ยร�ย  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ร�ค�ต�����ด
ข�งผ��ท����น�ร�ค��ข�����ร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���นล��ด�บ�รก�ป�นผ��ชน�ก�ร��น�ร�ค��นคร��งน��น   

�นกรณ�ท��ปร�กฏว��ร�ค�ข�งผ��ท��ชน�ก�ร��น�ร�ค�ย�ง��งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��งต�มข��  ��  
���คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร  ด�งน�� 

(�) ����จ�งผ��ท����น�ร�ค�ร�ยท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรซ����ร��จ��งน��นผ��นร�บบปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก���พ���ต��ร�งร�ค����ต�����ด�ท��ท��จ�ท���ด�  ��กผ��ท����น�ร�ค�ร�ยน��นย�มลดร�ค��ล�ย��น 
�บ��น�ร�ค�ผ��นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ล�ว  ร�ค�ท����น���ม��ม���งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  
�ร����งกว���ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร��ต��ร�งร�ค��ล�ว�ม�ย�ม
ลดร�ค�ลง��ก�ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว 
�ป�นร�ค�ท����ม���ม  ก������น�ซ����ร��จ��งจ�กผ��ท����น�ร�ค�ร�ยน��น 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  ����จ�งผ��ท����น�ร�ค�ท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรซ���
�ร��จ��งท�กร�ยผ��นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �พ���ม���น�ร�ค���ม�พร��มก�น�ดยย��น�บ��น�ร�ค�
ผ��นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��ภ�ย�นก���นดร�ย��วล���น�มควร  ��กร�ย�ด�ม�ย��น�บ��น�ร�ค� 
���ถ��ว��ร�ยน��นย�นร�ค�ต�มท����น��ว��ด�ม  ��กผ��ท����น�ร�ค�ต�����ด�นก�ร��น�ร�ค�คร��งน����น�ร�ค� 
�ม���งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร����งกว���ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  
ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค�ท����ม���ม  ก������น�ซ����ร��จ��งจ�กผ��ท����น�ร�ค�ร�ยน��น 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  �����น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ปร�ก�บก�ร�ช�ด�ลพ�น�จว��จ�ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง  �ร��ข��ง�น�พ��ม�ต�ม   
�ร��ลดร�ยก�ร  ลดจ��นวน  �ร��ลด�น���ง�น  ��กก�รด���น�นก�รด�งกล��วท�����ล��ด�บข�งผ��ชน�ก�ร��น�ร�ค�
�ปล��ยน�ปลง�ปจ�ก�ด�ม  ถ��ว��ก������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบร��ว��งผ����น�ร�ค�  ���ยก�ล�กก�รซ���
�ร��จ��ง�นคร��งน��น  �ต���ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��  ก�รด���น�นก�รปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก����ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��   
วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�   
�ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น   
����ร��มกร�บวนก�รซ����ร��จ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  �� 

ข�� �� �นก�รพ�จ�รณ�ผลก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  กรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ก�ช�
�กณฑ�ร�ค�ปร�ก�บ�กณฑ����น  ��กปร�กฏว��ร�ค�ข�งผ��ท���ด�ค��นนรวม��ง��ด  ��งกว��วง�ง�นท��จ�ซ��� 
�ร��จ��งต�มข��  ��  ���คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร�จ�งผ��ท����น�ร�ค�ร�ยท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรซ���
�ร��จ��งน��นผ��นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���พ���ต��ร�งร�ค����ต�����ด�ท��ท��จ�ท���ด�  ��กผ��ท����น�ร�ค�
ร�ยน��นย�มลดร�ค��ล�ย��น�บ��น�ร�ค�ผ��นร�บบปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก���ล�ว  ร�ค�ท����น���ม� 
�ม���งกว��วง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ร����งกว���ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ����ร��จ��ง  
�ร��ต��ร�งร�ค��ล�ว�ม�ย�มลดร�ค�ลง��ก  �ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�ซ��� 
�ร��จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค�ท����ม���ม  ก������น�ซ����ร��จ��งจ�กผ��ท����น�ร�ค�ร�ยน��น   

��กด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง�ล�ว�ม��ด�ผล  �����น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ปร�ก�บก�ร�ช�ด�ลพ�น�จว��จ�ข��ง�น�พ��ม�ต�ม  �ร��ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง 
�นคร��งน��น�ล�ด���น�นก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����ม�  �ต���ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��  
ก�รด���น�นก�รปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก����ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�
ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  
�ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จง
ด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รซ����ร��จ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  ��   

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�
ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  �ดย�น��ลม 

ข�� �� ก�รซ����ร��จ��ง�ดยก�รปร�กวดร�ค�น�น�ช�ต�  ���ด���น�นก�รด�งน�� 
(�) ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�

�ร���บบร�ปร�ยก�รง�นก���ร��งท��จ�ซ����ร��จ��ง  �ล�ว�ต�กรณ�  ต�มข��  �� 
(�) ก�รจ�ดท����ก��รซ����ร��จ��ง�ดยก�รปร�กวดร�ค�น�น�ช�ต�พร��มปร�ก�ศ�ช�ญชวน 

����ย���นด�ลพ�น�จข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐท��จ�พ�จ�รณ�ว��จ�จ�ดท���ป�นภ����ทย�ร��ภ�����งกฤ�ก��ด� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ���น��คว�ม�นข��  ��   ถ�งข��  ��   ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�กวดร�ค�น�น�ช�ต�   
�ดย�น��ลม  �ว�น�ต�ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��ง����ผย�พร�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  ��  ว�นท��ก�ร 

ว�ธ���บร�ค� 
ข�� �� ����จ���น��ท��จ�ดท����ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ���บร�ค�พร��มปร�ก�ศ�ช�ญชวน 

ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 
ก�รจ�ดท����ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  ถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม 

�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  �ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว� 
�น�บบ�ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบก����กร�ท���ด�  �ว�น�ต�  ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว�� 
จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวน
ด�งกล��ว�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดตรวจพ�จ�รณ�ก��น 

ก�รก���นดว�น  �วล�ก�รย��นข����น��น��ก��รซ����ร��จ��ง�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  
���ก���นด�ป�นว�นถ�ดจ�กว�น��ดท��ยข�งร�ย��วล�ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รซ����ร��จ��ง�ดยก���นด
�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร  �พ�ยงว�น�ด�ยว   

ก�รก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���ก���นด�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร  ถ�ดจ�กย��นข����น� 
ต�มวรรค��ม 

ข�� �� �น�วยง�นข�งร�ฐ��จน��ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ���บร�ค�
�ผย�พร��พ���ร�บฟ�งคว�มค�ด���นจ�กผ��ปร�ก�บก�รก��นก��ด�   

�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐน��ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ���บร�ค��ผย�พร�
�พ���ร�บฟ�งคว�มค�ด���นจ�กผ��ปร�ก�บก�ร  ���น��คว�ม�นข��  ��  �ล�ข��  ��  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 

ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  ��  
�ล�ร��งปร�ก�ศ�ล�ร��ง��ก��รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ���บร�ค��ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท��ด���น�นก�ร
�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��ร��บร�ค��นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง
�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  �ดย���ค��น�งถ�งร�ย��วล��นก�ร 
���ผ��ปร�ก�บก�ร�ตร�ยมก�รจ�ดท����ก��ร�พ���ย��นข����น�ด�วย   

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�ร����ร��ข�ย��ก��ร��บร�ค�  �ดย�น��ลม 
ข�� �� ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ด��งปร�ก�ศ�ล���ก��ร��บร�ค�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นผ��นท�งร�บบ���ล�กทร�น�ก��   
ข�� �� ก�รซ����ร��จ��งพ��ด��ดท��ม�คว�มจ���ป�น�ดย�ภ�พข�งก�รซ����ร��จ��งจ�ต��งก���นด�ง���น�ข

�ว��น��ก��ร��บร�ค�ท��จ�ต��งม�ก�รช���จงร�ยล����ยด�ร��ก�รช���ถ�นท��  ����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  
ว�น  �วล�  �ล��ถ�นท���นก�รช���จงร�ยล����ยด�ร��ก�รช���จง�ถ�นท���น��ก��ร��บร�ค�ด�วย 

ก��นถ�งก���นดว�นย��นข����น�  ��ก�น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��ม�คว�มจ���ป�นท��จ�ต��งก���นด
ร�ยล����ยด�พ��ม�ต�ม�ร��ม�ก�รช���ถ�นท����น�ป�นก�ร�ก��ขค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ท���ป�น��ร����ค�ญซ��งม��ด�



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ก���นด�ว��น��ก��ร��บร�ค�ต��ง�ต�ต�น  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท���ป�น��ก��ร��บร�ค��พ��ม�ต�ม�ล����
ร�บ�ว�น  �วล�  �ล��ถ�นท���นก�รช���จงร�ยล����ยด�ร��ก�รช���ถ�นท���ว�ด�วย  �ดย���ด���น�นก�ร�ผย�พร�
�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�����จ�งผ��ท���ด�ร�บ�ร���ด�ซ���
��ก��ร��บร�ค��ป�ล�วท�กร�ยทร�บผ��นท�งจด�ม�ย���ล�กทร�น�ก��ต�ม�บบท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ก�รช���จงร�ยล����ยด�ร��ก�รช���ถ�นท��ต�มวรรค��ง  ���ผ��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นน��น
จ�ดท��บ�นท�กก�รช���จงร�ยล����ยด�ร��ก�รช���ถ�นท���ป�นล�ยล�ก�ณ���ก�ร�ว��ป�น�ล�กฐ�นท�กคร��ง 

ถ��ม�ก�รด���น�นก�รต�มวรรค��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล���นว�น  �วล�ก�รย��นข����น�  
�ล�ก�ร�ป�ดซ�ง��บร�ค�  ต�มคว�มจ���ป�น�ก�กรณ�ด�วย 

ข�� �� ����น�วยง�นข�งร�ฐก���นดว�น  �วล�  �ล��ถ�นท���นก�รข�ร�บ�ร��ข�ซ�����ก��ร
��บร�ค�  ณ  �ถ�นท��ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  �ดย���ข�ร�บ�ร��ข�ซ�����ก��ร��บร�ค��ด�ต��ง�ต�ว�น
�ร��มต�นจนถ�งว�น��ดท��ยข�งก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��ร��บร�ค�  ต�มข��  �� 

ข�� �� �นก�รย��นซ�งข����น�  ผ��ย��นข����น�จ�ต��งผน�กซ�งจ���น��ถ�งปร�ธ�นคณ�กรรมก�ร
พ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�คร��งน��น  �ล���งถ�ง�น�วยง�นข�งร�ฐผ��ด���น�นก�ร��บร�ค��ดยย��น�ดยตรง 
ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  พร��มร�บร�ง��ก��ร�ล�กฐ�นท��ย��นม�พร��มก�บซ�ง�บ��น�ร�ค�ว����ก��รด�งกล��วถ�กต��ง
�ล��ป�นคว�มจร�งท�กปร�ก�ร   

����จ���น��ท��ลงร�บ�ดย�ม��ป�ดซ�งพร��มร�บ�ว�น�ล��วล�ท��ร�บซ�ง  �นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น�ม� 
ย��นซ�ง�ดยตรง  �����ก�บร�บ����ก�ผ��ย��นข����น�  �ล������งม�บซ�ง��น�ร�ค�ท��ง�มด  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �   
ท���ด�ร�บ�ว�ต��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�คร��งน��น  �พ���ด���น�นก�รต���ป 

ข�� �� น�ก��น��จ�กกรณ�ท��ก���นด�ว��นข��  ��  �ม���ถ�งก���นดว�นย��นซ�งข����น� 
���มม����ร�น�ร���ล���น  �ร���ปล��ยน�ปลงก���นดว�นย��นซ�งข����น�   

ข�� �� �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�  
ด���น�นก�ร�ป�ดซ�งข����น�  �ล�ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย�ล�ว���
กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น�บ��น�ร�ค��ล���ก��รปร�ก�บก�ร��น�ร�ค�ข�งผ��ย��น
ข����น�ท�ก�ผ�น  �ล����น��คว�ม�นข��  ��  (�) - (�)  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รด���น�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก 
ผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��งข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�  �ดย�น��ลม 

ข�� �� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��  ม�ผ��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม�ผ��ย��นข����น��ล�ยร�ย 
�ต�ถ�กต��งตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น��ก��ร��บร�ค��พ�ยงร�ย�ด�ยว  �ร���ม�ม�ผ��ย��นข����น��ร��ม� 
�ต��ม�ถ�กต��งตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น��ก��ร��บร�ค�  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผลก�ร��บร�ค�  
ด���น�นก�รต�มข��  ��  �ดย�น��ลม 

ถ��ปร�กฏว��ร�ค�ข�งผ��ย��นข����น�ท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรซ����ร��จ��งย�ง��งกว��วง�ง�น 
ท��จ�ซ����ร��จ��ง  ���คณ�กรรมก�ร�ร�ยกผ��ย��นข����น�ร�ยน��นม�ต��ร�งร�ค�  �ดย���ด���น�นก�รต�มข��  ��  
�ร��ข��  ��  �ล�ว�ต�กรณ�  �ดย�น��ลม 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�
��บร�ค�  �ดย�น��ลม 

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�ร��บร�ค�น�น�ช�ต�  �ดย�น��ลม   

ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�ซ����ร��ข�จ��งต�มข��  ��  �ล�ว  

���คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  ด���น�นก�รด�งต���ปน�� 
(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด   

�ม�น��ยกว��  �  ร�ย  ����ข��ย��นข����น�  �ว�น�ต��นง�นน��นม�ผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นด
น��ยกว��  �  ร�ย  �ดย���ค��น�งถ�งก�ร�ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�นข�งผ��ท���ข��ย��นข����น�  พร��มจ�ดท��บ�ญช�ร�ยช���
ผ��ปร�ก�บก�รท��คณ�กรรมก�รม��น�ง����ช�ญชวน 

(�) ก�รย��นซ�งข����น��ล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ด���น�นก�รต�มข��  ��  �ดย�น��ลม 
(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ร�บซ�งข����น�ข�งผ��ย��นข����น��ฉพ��ร�ย 

ท��คณ�กรรมก�ร�ด�ม��น�ง����ช�ญชวน�ท��น��น  พร��มจ�ดท��บ�ญช�ร�ยช���ผ��ม�ย��นข����น�   
 �ม���พ�นก���นด�วล�ร�บซ�งข����น�  ���มร�บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  �ล�พ��ด�ต�ว�ย��ง  

ต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น�น�ง����ช�ญชวน�พ��ม�ต�มจ�กผ��ย��นข����น�  �ว�น�ต�  กรณ�ก�รซ����ร��จ��ง�ด 
ม�ร�ยล����ยดท��ม�คว�มจ���ป�น�ดย�ภ�พข�งก�รซ����ร��จ��งท��จ�ต��ง���ผ��ย��นข����น�น��ต�ว�ย��งพ��ด� 
ม���ดง�พ���ทดล�ง  �ร��ทด��บ  �ร��น����น�ง�น  �ร�����ผ��ย��นข����น�น����ก��ร�ร��ร�ยล����ยด 
ม���งภ�ย�ล�งจ�กว�นย��นซ�งข����น�   

(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร�ป�ดซ�งข����น�  
�ล�ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ��ย��นข����น�ท�กร�ย  �ล�ว���กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ
�ว��น�บ��น�ร�ค��ล���ก��รปร�ก�บก�ร��น�ร�ค�ข�งผ��ย��นข����น�ท�ก�ผ�น�ล����น��คว�ม�นข��  ��   
(�) - (�)  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รด���น�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก
ข�งคณ�กรรมก�ร  �ดย�น��ลม 

ข�� �� ��กปร�กฏว��ม�ผ��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม�ผ��ย��นข����น��ล�ยร�ย�ต�ถ�กต��ง
ตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น�น�ง����ช�ญชวน�พ�ยงร�ย�ด�ยว  ���คณ�กรรมก�รด���น�นก�รต�มข��  ��  
�ดย�น��ลม 

�นกรณ�ท���ม�ม�ผ��ย��นข����น��ร��ม��ต��ม�ถ�กต��งตรงต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น�น�ง����ช�ญชวน   
�����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ยก�ล�กก�รค�ด�ล��กคร��งน��น  �ล�จ�ด���น�นก�ร
��ม��ดยว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  ก��ด� 

ถ��ปร�กฏว��ร�ค�ข�งผ��ย��นข����น�ท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรซ����ร��จ��งย�ง��งกว��วง�ง�น 
ท��จ�ซ����ร��จ��ง  ���คณ�กรรมก�ร�ร�ยกผ��ย��นข����น�ร�ยน��นม�ต��ร�งร�ค�  �ดย���ด���น�นก�รต�มข��  ��  
�ร��ข��  ��  �ล�ว�ต�กรณ�  �ดย�น��ลม   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� �นกรณ�ก�รจ��งต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ช)  ��ก�ม���ม�รถด���น�นก�ร
ต�มปกต��ด�  ���คณ�กรรมก�ร�จ�ง���ผ��ปร�ก�บก�รย��นซ�งข����น�ด��น�ทคน�ค�พ���พ�จ�รณ�����ป�น 
�ปต�มคว�มต��งก�รก��นพ�จ�รณ�ด��นร�ค�  �ล�ว���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ด��น�ทคน�ค
ท��ด�ท����ด�ล�วจ�ดล��ด�บ  �ล�งจ�กน��น����ช�ญผ��ท��ย��นข����น�ด��น�ทคน�คท��ด�ท����ดม�ย��นข����น�ด��นร�ค� 
�ล��จรจ�ต��ร�งร�ค�ท����ม���ม  ��ก�จรจ��ม��ด�ผล  ����จรจ�ก�บผ��ย��นข����น�ด��น�ทคน�คท��ด�ท����ดร�ยถ�ด�ป 

��กด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  �ล�ว�ม��ด�ผล  �����น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น�ล�จ����ง���ด���น�นก�ร��ม��ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 
ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  ก��ด� 

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง 
�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ดย�น��ลม 

ว�ธ��ฉพ���จ��จง 
ข�� �� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�ซ���ข�จ��งต�มข��  ��  �ล�ว   

���คณ�กรรมก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  ด���น�นก�รด�งต���ปน��   
(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐ

ก���นดร�ย�ดร�ย�น��ง����ข��ย��นข����น��ร������ข��ม��จรจ�ต��ร�งร�ค�  �ดย���ด���น�นก�รด�งต���ปน�� 
 (ก) กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  ����ช�ญผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ช�พข�ย 

�ร��ร�บจ��งน��น�ดยตรง�ร��จ�กผ��ย��นข����น��นก�รซ����ร��จ��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ร��ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
ซ��งถ�กยก�ล�ก�ป  (ถ��ม�)  ���ม�ย��น��น�ร�ค�  ท��งน��  ��ก���นว��ผ��ปร�ก�บก�รร�ยท�����น�มควรซ����ร��จ��ง
��น�ร�ค���งกว��ร�ค��นท��งตล�ด  �ร��ร�ค�ท��ปร�ม�ณ�ด�  �ร��ร�ค�ท��คณ�กรรมก�ร���น�มควร   
���ต��ร�งร�ค�ลง�ท��ท��จ�ท���ด� 

 (ข) กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ค)  (ง)  ����ช�ญผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ช�พข�ย
�ร��ร�บจ��งน��น�ดยตรงม�ย��น��น�ร�ค�  ��ก���นว��ร�ค�ท����น�น��นย�ง��งกว��ร�ค��นท��งถ��น  �ร��ร�ค� 
ท��ปร�ม�ณ�ด�  �ร��ร�ค�ท��คณ�กรรมก�ร���น�มควร  ���ต��ร�งร�ค�ลง�ท��ท��จ�ท���ด� 

 (ค) กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (จ)  ����จรจ�ก�บผ��ปร�ก�บก�รร�ย�ด�ม 
ต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลงซ��งย�ง�ม����น��ดร�ย��วล���งม�บ  �พ���ข����ม�ก�รซ����ร��จ��งต�มร�ยล����ยด  
�ล�ร�ค�ท��ต���กว���ร��ร�ค��ด�มภ�ย�ต��ง���น�ขท��ด�กว���ร���ง���น�ข�ด�ม  �ดยค��น�งถ�งร�ค�ต���น�วย 
ต�ม��ญญ��ด�ม  (ถ��ม�)  �พ�������ก�ดปร��ยชน���ง��ดต���น�วยง�นข�งร�ฐ 

 (ง) กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ฉ)  ���ด���น�นก�ร�ดยว�ธ��จรจ�ตกลงร�ค� 
 (จ) กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ช)  ����ช�ญ�จ��ข�งท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��ง

�ดยตรงม���น�ร�ค�  ��ก���นว��ร�ค�ท����น�น��นย�ง��งกว��ร�ค��นท��งตล�ด  �ร��ร�ค�ท��คณ�กรรมก�ร
���น�มควร  ���ต��ร�งร�ค�ลง�ท��ท��จ�ท���ด�   

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ��  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� กรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ข)  ����จ���น��ท���จรจ�ตกลงร�ค�ก�บ
ผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ช�พข�ย�ร��ร�บจ��งน��น�ดยตรง  �ล�ว�����ว�น���จ���น��ท��ซ����ร��จ��ง�ด�ภ�ย�นวง�ง�น 
ท���ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  ต�มข��  �� 

ก�รซ����ร��จ��งต�มวรรค�น��ง  �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วนท���ก�ดข��น�ดย�ม��ด�ค�ด�ม�ย�ว�ก��น
�ล��ม���จด���น�นก�รต�มปกต��ด�ท�น  ����จ���น��ท���ร��ผ��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นน��นด���น�นก�ร 
�ปก��น�ล�วร�บร�ยง�นข�คว�ม���นช�บต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล��ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
���คว�ม���นช�บ�ล�ว  ���ถ��ว��ร�ยง�นด�งกล��ว�ป�น�ล�กฐ�นก�รตรวจร�บ�ดย�น��ลม 

ข�� �� ก�รซ����ร��จ��งท��ม�วง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวงต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  
วรรค��ง  �น�วยง�นข�งร�ฐ��จด���น�นก�รซ����ร��จ��งผ��นร�บบ���ล�กทร�น�ก��ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�ง
ก���นดก��ด� 

ข�� �� ���น��คว�ม�นข��  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ดยว�ธ�
�ฉพ���จ��จง  �ดย�น��ลม 

ก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��ง 
ข�� �� �น�วยง�นข�งร�ฐ�ดปร��งค�จ�จ�ดท���ครงก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��งท��ม�ร�ป�บบ

�ล�ข�บ�ขตก�รด���น�นง�นคร�บคล�มก�ร���รวจ  ��ก�บบ  ตล�ดจนก���ร��งจน�ล�ว��ร�จ�มบ�รณ�  
รวมท��งก�รบ��ร�งร�ก���นช�วง�ร��มต�นข�ง�ครงก�ร�ดยผ��ปร�ก�บก�ร�พ�ยงร�ย�ด�ยว  �����น��ครงก�ร 
ต��คณ�ร�ฐมนตร�  �พ���ข�คว�ม���นช�บก��นท��จ��ร��มต�นด���น�น�ครงก�ร   

ก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��ง��ม�รถด���น�นก�ร�ด�  �  ร�ป�บบ  ด�งน�� 
(�) จ��ง��ก�บบควบค��ก�รก���ร��ง  (Design  &  Build  Project)  ค��  �ครงก�รท��ม�วง�ง�นลงท�น

�ล��ทค�น�ลย�ด���น�นก�ร��ง  รวมท��ง��ม�รถจ�ดท���ครงก�ร�ด��ล�ยร�ป�บบ  �ดย��วน��ญ�จ��ป�น
�ครงก�ร��ม�ท���ม��คยม�ก�รด���น�นก�รม�ก��น�นปร��ทศ  ด�งน��น  จ�งม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�ผ��ร�บ��ม�ด���น�น
�ครงก�รท��ม�คว�มร��  คว�ม��ม�รถ  �ล��ทคน�ค�นก�รด���น�นก�รพ��ศ�  �ดย�ฉพ��ก�รช��ร��ง�น 
ค��ด���น�น�ครงก�รจ�ม�ร�ป�บบก�รจ��ยช��ร��ง�นต�มคว�มก��ว�น��ข�งง�น�ป�นงวด �  (installment) 

(�) จ��งก���ร��งพร��มจ�ด���ง�นท�น  (Turnkey  Project)  ค��  �ครงก�รท��ผ��ว��จ��งจ�จ�ด�� 
ผ��ร�บจ��งด���น�น�ครงก�รจน�ล�ว��ร�จ  จ�งจ�ม�ก�รช��ร��ง�นค��ด���น�น�ครงก�ร  ซ��งผ��ร�บจ��ง��จต��งม��น��ท�� 
�นก�รจ�ด����ล�ง�ง�นท�น�พ���ด���น�น�ครงก�รด�วย  รวมท��งผ��ว��จ��งต��งม�วง�ง�นด���น�น�ครงก�ร���ง��ง 
�ด�ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ��ครงก�ร  (Reference  Based  Price)   

(�) จ��ง��ก�บบควบค��ก���ร��งพร��มจ�ด���ง�นท�น  (�ร��จ��ง��ม��บบ�บ�ด��ร�จ�ต�มร�ป�บบ)  
ค��  �ครงก�รท���ช�ร�ป�บบด���น�น�ครงก�รท��ง  �  ร�ป�บบ  �ดยผ��ร�บจ��ง�ป�นผ����ก�บบ�ล�ก���ร��งควบค��ก�น  
(Design  &  Build)  รวมท��งท���น��ท��จ�ด���ง�นท�นด���น�น�ครงก�ร  ซ��งผ��ว��จ��งจ�ช��ร��ง�นค��ด���น�น�ครงก�ร 
�ม����ล�ว��ร�จ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ยล����ยดกร�บวน�ล�ข��นต�นก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��ง 
����ป�น�ปต�มท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด�ดยคว�ม���นช�บข�งคณ�กรรมก�รน�ยบ�ย 

�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น� 
ข�� �� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ร��ว�ธ�ค�ด�ล��ก 

����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร�ดยพ�จ�รณ�ถ�งปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�ร
�ช�ง�น�ป�น���ค�ญ  ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 

(�) ก�รซ����ร��จ��งท��ม�ก�รก���นดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท���ป�นม�ตรฐ�น  �ล�ม�ค�ณภ�พด�
�พ�ยงพ�ต�มคว�มต��งก�ร�ช�ง�น  �ล��ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�ว  กรณ�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
��ม�รถ�ช��กณฑ�ร�ค��นก�รค�ด�ล��กผ��ท����น�ร�ค�ต�����ด�ป�นผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ร���ป�นผ���ด�ร�บ 
ก�รค�ด�ล��ก   

(�) ก�รซ����ร��จ��งท��ม�คว�มซ�บซ��น  ม��ทค�น�ลย���ง  �ร��ม��ทคน�ค�ฉพ��  จ���ป�นต��งค�ด�ล��กพ��ด�
ม�ค�ณภ�พด�ต�มคว�มต��งก�ร�ช�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ล��ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐม�กท����ด  
กรณ�น���น�วยง�นข�งร�ฐ��ม�รถ�ช��กณฑ�ร�ค�ปร�ก�บ�กณฑ����นต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  วรรค�น��ง   
�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ม�ค�ณภ�พ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ถ�กต��ง  ครบถ�วน  ซ��ง�ด�ค��นนรวม��ง��ด
�ป�นผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ร���ป�นผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �ต���ก�น�วยง�นข�งร�ฐ�ม���จ�ล��ก�ช��กณฑ����น
ปร�ก�บ�ล�จ���ป�นต��ง�ช��กณฑ��ด�ยว�นก�รพ�จ�รณ�  ����ช��กณฑ�ร�ค� 

(�) ก�รซ����ร��จ��งท��ม�ก�รก���นดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ท��จ�ต��งค��น�งถ�ง�ทค�น�ลย�ข�งพ��ด� 
�ร��ค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ย��นข����น�  ซ��ง��จจ�ม�ข����น�ท���ม��ย���นฐ�น�ด�ยวก�น�ป�น��ต����ม�ป�ญ���นก�ร
พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ป�น�ง���น�ข���ม�ก�รย��นข����น�ด��น�ทคน�ค 
�ร��ข����น����น�ยกม�ต��ง��ก  �ล�����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�
ถ�กต��ง  ครบถ�วน  �ล��ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  ซ��ง�ด�ค��นนข����น�ด��น�ทคน�ค�ร��ข����น����น
ผ��น�กณฑ�ข��นต���ต�มท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  �ล�ว���ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ร��  (�)  ต���ป 

�นกรณ�ท�����น�มควร  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��จก���นด�นวท�ง�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก
ข����น��พ��ม�ต�มต�มคว�มจ���ป�น�ล���ม���มก��ด� 

���น�จ�นก�ร���งซ����ร�����งจ��ง 
ข�� �� ก�ร���งซ����ร�����งจ��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปคร��ง�น��ง  ����ป�น���น�จ 

ข�งผ��ด��รงต����น�ง�ล�ภ�ย�นวง�ง�น  ด�งต���ปน��   
(�) ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม��ก�น  ���,���,���  บ�ท   
(�) ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ก�น  ���,���,���  บ�ท   
ข�� �� ก�ร���งซ����ร�����งจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กคร��ง�น��ง  ����ป�น���น�จข�งผ��ด��รงต����น�ง 

�ล�ภ�ย�นวง�ง�น  ด�งต���ปน�� 
(�) ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม��ก�น  ���,���,���  บ�ท 
(�) ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ก�น  ���,���,���  บ�ท   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� ก�ร���งซ����ร�����งจ��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จงคร��ง�น��ง  ����ป�น���น�จข�งผ��ด��รงต����น�ง
�ล�ภ�ย�นวง�ง�น  ด�งต���ปน�� 

(�) ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม��ก�น  ��,���,���  บ�ท 
(�) ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ก�น  ��,���,���  บ�ท   
ข�� �� ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��นต�มข��  ��  ข��  ��  �ล�ข��  ��  ����ป�น�ปต�ม

บ�ญช��นบท��ยร��บ�ยบน�� 
ข�� �� ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดผ��ม����น�จ�ล�วง�ง�น�นก�ร���งซ����ร�����งจ��ง

ต�มข��  ��  ข��  ��  ข��  ��  �ล�ข��  ��  �ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น� 
ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�น 
ก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย   

ก�รจ��ย�ง�นล�วง�น�� 
ข�� �� ก�รจ��ย�ง�นค��พ��ด�ล�วง�น������ก�ผ��ปร�ก�บก�รท���ป�นค����ญญ�จ�กร�ท��ม��ด�   

�ว�น�ต���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��ม�คว�มจ���ป�นจ�ต��งจ��ย  �ล�ม�ก�รก���นด�ง���น�ข�ว�ก��นก�ร 
ท����ญญ��ร��ข��ตกลง  ���กร�ท���ด��ฉพ��กรณ��ล�ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งต���ปน�� 

(�) ก�รซ����ร��ก�รจ��งจ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ  จ��ย�ด��ม��ก�นร��ยล������บข�งร�ค�ซ��� 
�ร��ร�ค�จ��ง 

(�) ก�รซ���พ��ด�จ�ก�ถ�บ�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ  �ร��จ�ก�น�วยง�น���น�นต��งปร��ทศ 
ซ��งต��งด���น�นก�รผ��น�งค�ก�รร��ว��งปร��ทศ  �ร��ก�รซ����คร���งม��ว�ทย�ศ��ตร�  �ร��พ��ด����น 
ท��ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบปร�ก�ศก���นด  ซ��งจ���ป�นต��งซ���จ�กผ��ผล�ต�ร��ผ���ทนจ���น��ย�ดยตรง 
�นต��งปร��ทศ  ���จ��ย�ด�ต�มท��ตกลงก�บ�ถ�บ�นข�งร�ฐ�ร���งค�ก�รร��ว��งปร��ทศ  �ร��ต�ม�ง���น�ข 
ท��ผ��ข�ยก���นด  �ล�ว�ต�กรณ� 

(�) ก�รบ�กร�บว�ร��ร�ร��ก�ร���งจ�ง�น�ง���  �ร��ก�รจ�ดซ���ฐ�นข��ม�ล����ร�จร�ป   
ท��ม�ล�ก�ณ�จ�ต��งบ�กร�บ�ป�น�ม�ช�กก��น  �ล�ม�ก���นดก�ร��ก�ป�นว�ร�ด�ง�ช�นว�ร��ร  �ร��ก�รบ�กร�บ
�ป�น�ม�ช�ก�พ���ก�ร�ช�ปร��ยชน��ร�ยกค�น��ข��ม�ลข��ว��รจ�ก��ล�งข��ม�ลต��ง �  �ดย��ศ�ยร�บบ
�คร��ข��ย��ร�น�ทศ  ���จ��ย�ด��ท��ท��จ��ยจร�ง 

(�) ก�รซ����ร��ก�รจ��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ล�ว�ธ��ฉพ���จ��จง  
น�กจ�กกรณ�ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ข)  ���จ��ย�ด��ม��ก�นร��ยล���บ���ข�งร�ค�ซ����ร��ร�ค�จ��ง  
�ต�ท��งน��  จ�ต��งก���นด��ตร�ค��พ��ด�ท��จ�จ��ยล�วง�น���ว��ป�น�ง���น�ข�นปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน  
�ร���น�ง����ช�ญชวน  �ล�ว�ต�กรณ�ด�วย   

ข�� �� ก�รจ��ย�ง�นต�ม�บบธรรม�น�ยมก�รค��ร��ว��งปร��ทศ  �ดย�ป�ด�ลต�ต�ร���ฟ�ครด�ต  
�ร���ดยว�ธ��ช�ดร�ฟต�กรณ�ท��วง�ง�น�ม��ก�น  ��� ,���  บ�ท  �ร��ก�รจ��ย�ง�นต�มคว�มก��ว�น�� 
�นก�ร���งซ���พ��ด�  ���กร�ท���ด��ดย�ม�ถ��ว���ป�นก�รจ��ย�ง�นล�วง�น�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� ก�รจ��ย�ง�นค��พ��ด�ล�วง�น��ต�มข��  ��  (�)  (�)  �ล�  (�)  �ม�ต��ง�ร�ยก�ล�กปร�ก�น 
��วนก�รจ��ย�ง�นค��พ��ด�ล�วง�น��ต�มข��  ��  (�)  ผ��ปร�ก�บก�รท���ป�นค����ญญ�จ�ต��งน��

พ�นธบ�ตรร�ฐบ�ล�ทย�ร���น�ง���ค���ปร�ก�น�ร���น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก��ข�งธน�ค�ร�นปร��ทศ 
ม�ค���ปร�ก�น�ง�นท��ร�บล�วง�น���ปน��น  �ล�����น�วยง�นข�งร�ฐค�น�น�ง���ค���ปร�ก�นด�งกล��ว����ก�ค����ญญ�
�ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด���ก�ง�นท���ด�จ��ยล�วง�น��จ�ก�ง�นค��ข�ง�ร��ค��จ��ง�น�ต�ล�งวดครบถ�วน�ล�ว  ท��งน��  
���ก���นด�ป�น�ง���น�ข�ว��น��ญญ�ด�วย 

��วนท��  � 
ก�ร�ช�� 

 
 

ข�� �� ก�ร�ช����ง��ร�มทร�พย�  �ล�ก�ร�ช�����ง��ร�มทร�พย�ต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��ก���นด�ว� 
�น�มวดน��  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ด���น�นก�ร�ด�ต�มคว�ม��ม���ม�ล�จ���ป�น  �ดย����ร�บ
ก�ร�ช����ง��ร�มทร�พย����น��ข��ก���นด�ก��ยวก�บก�รซ���ม��ช��ดย�น��ลม 

�นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��งจ��ย�ง�นค���ช��ล�วง�น���นก�ร�ช�����ง��ร�มทร�พย�  �ล���ง��ร�มทร�พย� 
���กร�ท���ด��ฉพ��กรณ�ก�ร�ช��ซ��งม�ร�ย��วล��ม��ก�น  �  ป�  ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งต���ปน�� 

(�) ก�ร�ช��จ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ  จ��ย�ด��ม��ก�นร��ยล������บข�งค���ช��ท��ง��ญญ� 
(�) ก�ร�ช��จ�ก��กชนจ��ย�ด��ม��ก�นร��ยล�ย����บข�งค���ช��ท��ง��ญญ� 

ก�ร�ช�����ง��ร�มทร�พย� 
ข�� �� ก�ร�ช�����ง��ร�มทร�พย�  ���กร�ท���ด��นกรณ�  ด�งต���ปน�� 
(�) �ช��ท��ด�น�พ����ช�ปร��ยชน��นร�ชก�ร 
(�) �ช���ถ�นท���พ����ช��ป�นท��ท��ก�ร�นกรณ�ท���ม�ม��ถ�นท��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ร��ม��ต��ม��พ�ยงพ�  

�ล�ถ���ถ�นท���ช��น��นกว��งขว�งพ�  จ��ช��ป�นท��พ�กข�งผ��ซ��งม���ทธ��บ�กค���ช��บ��นต�มร��บ�ยบข�งท�งร�ชก�ร
�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐด�วยก��ด� 

(�) �ช���ถ�นท���พ����ช��ป�นท��พ�ก����ร�บผ��ม���ทธ��บ�กค���ช��ท��พ�กต�มร��บ�ยบข�งท�งร�ชก�ร  
�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นกรณ�ท��ต��งก�รปร��ย�ด�ง�นงบปร�ม�ณ 

(�) �ช���ถ�นท���พ����ช��ป�นท���ก�บพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นกรณ�ท���ม�ม��ถ�นท���ก�บ�พ�ยงพ� 
ก�ร�ช�����ด���น�นก�ร�จรจ�ตกลงร�ค�ก�บผ������ช���ดยตรง 
ข�� �� ก��นด���น�นก�ร�ช��  ����จ���น��ท��ท��ร�ยง�น��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ   

�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ดย��น�ผ��น��ว�น���จ���น��ท��  ต�มร�ยก�ร  ด�งต���ปน�� 
(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��จ�ต��ง�ช�� 
(�) ร�ค�ค���ช��ท��ผ������ช����น� 
(�) ร�ยล����ยดข�ง���ง��ร�มทร�พย�ท��จ��ช��  �ช�น  �ภ�พข�ง�ถ�นท��บร��วณท��ต��งก�ร�ช�

พร��มท��งภ�พถ��ย  (ถ��ม�)  �ล�ร�ค�ค���ช��คร��ง�ล�ง��ด  �ป�นต�น 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ��ตร�ค���ช��ข�ง���ง��ร�มทร�พย�  ซ��งม�ขน�ด�ล��ภ�พ�กล��ค�ยงก�บท��จ��ช��  (ถ��ม�) 
ข�� �� ���ง��ร�มทร�พย�ซ��งม���ตร�ค���ช��รวมท��งค��บร�ก�ร���น�ก��ยวก�บก�ร�ช��ต�มท�� 

จ�ก���นด�ว��น��ญญ�  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 
(�) ร�ชก�ร��วนกล�ง  �ล�ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล���ตร� 

ท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด   
(�) ร�ชก�ร��วนท��งถ��น  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล���ตร�ท��กร�ทรวงม��ด�ทย  กร�ง�ทพม��นคร  

�ร���ม��งพ�ทย�  �ล�ว�ต�กรณ�  ก���นด 
(�) �น�วยง�นข�งร�ฐ���น  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล���ตร�ท���น�วยง�นข�งร�ฐน��นก���นด   

��วนท��  � 
ก�ร�ลก�ปล��ยน 

 
 

ข�� �� ก�ร�ลก�ปล��ยนพ��ด�จ�กร�ท��ม��ด�  �ว�น�ต��นกรณ�ท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��
ม�คว�มจ���ป�นจ�ต��ง�ลก�ปล��ยน  ���กร�ท���ด��ฉพ��ก�ร�ลก�ปล��ยนคร�ภ�ณฑ�ก�บคร�ภ�ณฑ��ล�ก�ร
�ลก�ปล��ยนว��ด�ก�บว��ด�  ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 

(�) ก�ร�ลก�ปล��ยนคร�ภ�ณฑ�ก�บคร�ภ�ณฑ�ปร��ภท�ล�ชน�ด�ด�ยวก�น  ����ลก�ปล��ยน�ด�  �ว�น�ต�
ก�ร�ลก�ปล��ยนคร�ภ�ณฑ�บ�ง�ย��งซ��ง���น�กงบปร�ม�ณ�ร���น�วยง�นข�งร�ฐท��ม��น��ท��ควบค�มพ��ด�น��นก���นด  
�ร��ก�ร�ลก�ปล��ยนท��ต��งจ��ย�ง�น�พ��ม  ���ข�ท��คว�มตกลงก�บ���น�กงบปร�ม�ณ�ร���น�วยง�นข�งร�ฐน��นก��น   

(�) ก�ร�ลก�ปล��ยนคร�ภ�ณฑ�ก�บคร�ภ�ณฑ�ต��งปร��ภท�ร��ต��งชน�ดก�น  ���ข�ท��คว�มตกลงก�บ
���น�กงบปร�ม�ณ�ร���น�วยง�นข�งร�ฐน��นก��นท�กกรณ�   

(�) ก�ร�ลก�ปล��ยนว��ด�ก�บว��ด�ท���ม�ต��งจ��ย�ง�น�พ��ม  ����ลก�ปล��ยน�ด�   
ข�� �� �นกรณ�ต��งม�ก�ร�ลก�ปล��ยนพ��ด�  ����จ���น��ท��ร�ยง�นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ

ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ����งก�ร  �ดย���ร�ยง�นต�มร�ยก�ร  ด�งต���ปน�� 
(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ต��ง�ลก�ปล��ยน 
(�) ร�ยล����ยดข�งพ��ด�ท��จ�น���ป�ลก�ปล��ยน 
(�) ร�ค�ท��ซ����ร���ด�ม�ข�งพ��ด�ท��จ�น���ป�ลก�ปล��ยน  �ล�ร�ค�ท��จ��ลก�ปล��ยน�ด�

�ดยปร�ม�ณ 
(�) พ��ด�ท��จ�ร�บ�ลก�ปล��ยน  �ล����ร�บ�ว��จ��ลก�ปล��ยนก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร����กชน 
(�) ข����น����น �  (ถ��ม�) 
�นกรณ�ท��จ��ลก�ปล��ยนก�บ��กชน  ���ร�บ�ว�ธ�ท��จ��ลก�ปล��ยนพร��มท��ง��ต�ผล  �ดย��น����น��

ว�ธ�ก�รซ���ม��ช��ดย�น��ลม  �ว�น�ต�ก�ร�ลก�ปล��ยนพ��ด�ท��จ�น���ป�ลกคร��ง�น��งซ��งม�ร�ค�ซ����ร���ด�ม�รวมก�น 
�ม��ก�น  ���,���  บ�ท  จ���น�����ช�ว�ธ��ฉพ���จ��จง�ดยก�ร�จรจ�ตกลง�ลก�ปล��ยนก�นก��ด� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� �� ก�ร�ลก�ปล��ยนพ��ด�ก�บ��กชน  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�ร 
ข��นคณ��น��ง�ร���ล�ยคณ�ต�มคว�มจ���ป�น  �ดยถ��ปฏ�บ�ต�ต�มข��  ��  �ร��ข��  ��  �ล�ว�ต�กรณ� 
�ดย�น��ลม 

���คณ�กรรมก�รม��น��ท��ด�งน�� 
(�) ตรวจ��บ�ล�ปร��ม�นร�ค�พ��ด�ท��ต��งก�ร�ลก�ปล��ยนต�ม�ภ�พป�จจ�บ�นข�งพ��ด�น��น 
(�) ตรวจ��บร�ยล����ยดพ��ด�ท��จ��ด�ร�บจ�กก�ร�ลก�ปล��ยนว���ป�นข�ง��ม�ท��ย�ง�ม��คย�ช�ง�นม�ก��น  

�ว�น�ต�พ��ด��ก��ท��จ��ด�ร�บจ�กก�ร�ลก�ปล��ยนน��นจ��ป�นคว�มจ���ป�น�ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐต��ง���ยปร��ยชน�  
�ร���พ���ปร��ยชน��ก��น�วยง�นข�งร�ฐ 

(�) �ปร�ยบ�ท�ยบร�ค�พ��ด�ท��จ��ลก�ปล��ยนก�น  �ดยพ�จ�รณ�จ�กร�ค�ท��ปร��ม�นต�ม  (�)  
�ล�ร�ค�พ��ด�ท��จ��ด�ร�บจ�กก�ร�ลก�ปล��ยน  ซ��งถ��ต�มร�ค�กล�ง�ร��ร�ค�ม�ตรฐ�น  �ร��ร�ค��นท��งตล�ด
�ดยท��ว�ป 

(�) ต��ร�งก�บผ����น�ร�ค�ร�ยท��คณ�กรรมก�ร���น�มควร�ลก�ปล��ยน 
(�) ��น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�ร   
(�) ตรวจร�บพ��ด��ดยปฏ�บ�ต�ต�มข��  ���  �ดย�น��ลม 
ข�� �� ก�ร�ลก�ปล��ยนพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐด�วยก�น  ����ย���นด�ลพ�น�จ

ข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐน��น �  ท��จ�ตกลงก�น 
ข�� ��� คร�ภ�ณฑ�ท���ด�ร�บจ�กก�ร�ลก�ปล��ยน�ม���ลงท��บ�ยนคร�ภ�ณฑ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ล�ว  

����จ�ง���น�กงบปร�ม�ณ�ร���น�วยง�นข�งร�ฐท��ม��น��ท��ควบค�มพ��ด�น��น  �ล����น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  
�ล�ว�ต�กรณ�  ทร�บภ�ย�น  ��  ว�น  น�บ�ต�ว�นท���ด�ร�บคร�ภ�ณฑ� 

�นกรณ�ก�ร�ลก�ปล��ยนคร�ภ�ณฑ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร����กชน  �����ง����น��ล�กฐ�น 
ก�รด���น�นก�รต�มข��  ��  �ร��ข��  ��  �ปด�วย 

�มวด  � 
ง�นจ��งท��ปร�ก�� 

 
 

��วนท��  � 
บทท��ว�ป 

 
 

ข�� ��� ก�รจ��งท��ปร�ก��  �ป�นง�น���บร�ก�ร�พ����ป�นผ�����ค��ปร�ก���ร���น�น���ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ดยท��ปร�ก��ต��ง�ป�นท��ปร�ก��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  �ว�น�ต�จ�ม�
�น�ง���ร�บร�งจ�กศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  ว���ม�ม�ท��ปร�ก���ป�นผ�����บร�ก�ร�นง�นท��จ��งน��น  
�ร���ป�นง�นจ��งท��ปร�ก��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��งจ��งท��ปร�ก��ต��งปร��ทศ  ����น�วยง�นข�งร�ฐ��ดง��ต�ผล 
�ล�คว�มจ���ป�น�นก�รจ��งท��ปร�ก��ต��งปร��ทศ�ว��นร�ยง�นข�จ��ง  �ดยก�รจ��งท��ปร�ก��ต��งปร��ทศ
�นคร��งน��นจ�ต��งม�บ�คล�กร�ทยร�วมง�นด�วย  ท��งน��  �พ�������ก�ดก�รถ��ยท�ด�งค�คว�มร���ล��ทค�น�ลย�
����ก�บ�คล�กร�ทย  �ว�น�ต���ข�บร�ก�ร�ร��ง�นจ��งท���ม���จม�บ�คล�กร�ทย�ด�   

ข�� ��� �น�วยง�นข�งร�ฐ���ง�ดปร��งค�จ�จ��งท��ปร�ก�����ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���น   
���ก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รจ��งท��ปร�ก����น�ต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย 
�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�รต�มว�ธ�ก�รท��ก���นดต���ป 

�นกรณ�ท�� ���น�มควร  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��จปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร   
�ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รจ��งท��ปร�ก��  �พ�������น�วยง�นข�งร�ฐปฏ�บ�ต�ก��ด� 

��วนท��  � 
กร�บวนก�รจ��งท��ปร�ก�� 

 
 

ก�รจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�นจ��งท��ปร�ก�� 
ข�� ��� �นง�นจ��งท��ปร�ก��  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�รข��นม�คณ��น��ง  

�ร��จ�����จ���น��ท���ร��บ�คคล�ดบ�คคล�น��งจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�นจ��งท��ปร�ก��  รวมท��งก���นด�ล�ก�กณฑ�
ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�   

�งค�ปร�ก�บ  ร�ย��วล�ก�รพ�จ�รณ�  �ล�ก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รต�มวรรค�น��ง 
����ป�น�ปต�มท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดต�มคว�มจ���ป�น�ล���ม���ม 

ร�ยง�นข�จ��งท��ปร�ก��   
ข�� ��� �นก�รจ��งท��ปร�ก������จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งท��ปร�ก����น���ว�น���น�วยง�น 

ข�งร�ฐ�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ดย��น�ผ��น��ว�น���จ���น��ท��  ต�มร�ยก�รด�งต���ปน�� 
(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ต��งจ��งท��ปร�ก��   
(�) ข�บ�ขตข�งง�นจ��งท��ปร�ก��   
(�) ค�ณ�มบ�ต�ข�งท��ปร�ก��ท��จ�จ��ง   
(�) ร�ค�กล�งง�นจ��งท��ปร�ก��   
(�) วง�ง�นท��จ�จ��งท��ปร�ก��  �ดย���ร�บ�วง�ง�นงบปร�ม�ณ  ถ���ม�ม�วง�ง�นด�งกล��ว���ร�บ�

วง�ง�นท��ปร�ม�ณว��จ�จ��ง�นคร��งน��น 
(�) ก���นด�วล��ล�ว��ร�จข�งง�นจ��งท��ปร�ก��   
(�) ว�ธ�จ��งท��ปร�ก��  �ล���ต�ผลท��ต��งจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�น��น 
(�) �ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ข����น����น �  �ช�น  ก�รข��น�ม�ต��ต�งต��งคณ�กรรมก�รต��ง �  ท��จ���ป�น�นก�รจ��ง 
ท��ปร�ก��  ก�ร��ก��ก��รก�รจ��งท��ปร�ก���ล�ปร�ก�ศ�ผย�พร� 

�ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นต�มวรรค�น��ง�ล�ว  ����จ���น��ท��
ด���น�นก�รจ��งต�มว�ธ�ก�รจ��งน��นต���ป�ด� 

คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก�� 
ข�� ��� �นก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ต�ล�คร��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��ง

คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก��ข��น  �พ���ปฏ�บ�ต�ก�รต�มร��บ�ยบน��  พร��มก�บก���นดร�ย��วล� 
�นก�รพ�จ�รณ�ข�งคณ�กรรมก�ร  �ล�ว�ต�กรณ�  ค��   

(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 
(�) คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นจ��งท��ปร�ก�� 
���คณ�กรรมก�รก�รด���น�นง�นจ��ง�ต�ล�คณ�  ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ

ภ�ย�นร�ย��วล�ท��ก���นด  ถ��ม���ต�ท��ท�����ก�รร�ยง�นล��ช��  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�
ขย�ย�วล��ด�ต�มคว�มจ���ป�น  

ข�� ��� คณ�กรรมก�รต�มข��  ���  �ต�ล�คณ����ปร�ก�บด�วย  ปร�ธ�นกรรมก�ร  �  คน  
�ล�กรรมก�ร�ย��งน��ย  �  คน  ซ��ง�ต�งต��งจ�กข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  พน�กง�นร�ชก�ร  พน�กง�น
ม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  �ร��พน�กง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���น  �ดย���ค��น�งถ�ง
ล�ก�ณ��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��ท���ด�ร�บ�ต�งต��ง�ป�น���ค�ญ  �ล��นกรณ�ก�รจ��งท��ปร�ก�� 
ท��ด���น�นก�รด�วย�ง�นก��ท��กร�ทรวงก�รคล�ง�ด�ก���ง�นจ�กต��งปร��ทศ  ���ม�ผ���ทนจ�ก���น�กง�นบร���ร 
�น����ธ�รณ��ข��ร�วม�ป�นกรรมก�รด�วย 

�นกรณ�จ���ป�น�ร���พ���ปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐจ��ต�งต��งบ�คคล���นร�วม�ป�นกรรมก�รด�วยก��ด�  
�ต�จ��นวนกรรมก�รท���ป�นบ�คคล���นน��นจ�ต��ง�ม�ม�กกว��จ��นวนกรรมก�รต�มวรรค�น��ง 

คณ�กรรมก�รด���น�นก�รจ��งท��ปร�ก��ท�กคณ�  ควร�ต�งต��งผ��ช��น�ญก�ร�ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ�
�ก��ยวก�บง�นจ��งน��น �  �ข��ร�วม�ป�นกรรมก�รด�วย 

ข�� ��� �งค�ปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�ร  มต�ข�งคณ�กรรมก�ร  �ล�ก�รม���วน�ด����ย�น�ร���ง
ซ��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ�  ���น��คว�มต�มข��  ��  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม   

ว�ธ�ก�รจ��งท��ปร�ก�� 
ข�� ��� ก�รจ��งท��ปร�ก��  กร�ท���ด�  �  ว�ธ�  ด�งน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
ข�� ��� ����จ���น��ท��จ�ดท����ก��รจ��งท��ปร�ก��ด�วยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปพร��มปร�ก�ศ

�ช�ญชวน  ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 
ก�รท����ก��รจ��งท��ปร�ก���ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  ถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม 

�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  �ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว� 
�น�บบ�ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบก����กร�ท���ด�  �ว�น�ต���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว�� 
จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ก��รจ��งท��ปร�ก���ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนด�งกล��ว 
�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดตรวจพ�จ�รณ�ก��น 

ก�รก���นดว�น  �วล�ก�รย��นข����น��น��ก��รจ��งท��ปร�ก���ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง   
���ก���นด�ป�นว�นถ�ดจ�กว�น��ดท��ยข�งร�ย��วล�ก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก�� 
�ดยก���นด�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร  �พ�ยงว�น�ด�ยว   

ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ��งท��ปร�ก��  ต�มข��  ���  �ล�ว  
�����ว�น���จ���น��ท�� �ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก���นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ 
ข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศ
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  �ดย���ค��น�งถ�งร�ย��วล� 
�นก�ร���ท��ปร�ก���ตร�ยมก�รจ�ดท����ก��ร�พ���ย��นข����น�ด�วย 

ก�ร�����ก��รจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  รวมท��ง��ก��รท���ก��ยวข��ง   
���กร�ท���ปพร��มก�นก�บก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก��ต�มวรรค�น��ง  �พ������ท��ปร�ก�� 
ท��ปร��งค�จ��ข��ย��นข����น���ม�รถข�ร�บ��ก��รจ��งท��ปร�ก��ต��ง�ต�ว�น�ร��มต�นจนถ�งว�น��ดท��ยข�งก�ร�ผย�พร�
ปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก�� 

ข�� ��� ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ด��งปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก��������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น
ผ��นท�งร�บบ���ล�กทร�น�ก�� 

ข�� ��� �ม���ถ�งก���นดว�นย��นซ�งข����น��นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  
���มม����ร�น�ร���ล���น  �ร���ปล��ยน�ปลงก���นดว�นย��นซ�งข����น�   

ข�� ��� �นก�รย��นซ�งข����น�  ท��ปร�ก��ท��ปร��งค�จ�ย��นข����น�จ�ต��งผน�กซ�งจ���น��ถ�ง
ปร�ธ�นคณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปคร��งน��น  �ล���งถ�ง�น�วยง�น
ข�งร�ฐผ��ด���น�นก�รจ��ง�ดยย��น�ดยตรงต���น�วยง�นข�งร�ฐ  พร��มร�บร�ง��ก��ร�ล�กฐ�นท��ย��นว����ก��ร
ด�งกล��วถ�กต��ง�ล��ป�นคว�มจร�งท�กปร�ก�ร 

����จ���น��ท��ลงร�บ�ดย�ม��ป�ดซ�งพร��มร�บ�ว�น�ล��วล�ท��ร�บซ�ง  �นกรณ�ท��ปร�ก��ม�ย��นซ�ง 
�����ก�บร�บ����ก�ท��ปร�ก��  �ล������งม�บซ�งข����น�ท��ง�มด�ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ท���ด�ร�บ�ว� 
ต��คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปคร��งน��น  �พ���ด���น�นก�รต���ป 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ก�รย��นซ�งผ��นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง  ����ป�น�ปต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�ง
ก���นด 

ข�� ��� �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง 
ท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ด���น�นก�รด�งน�� 

(�) �ป�ดซ�งข����น�  �ล�ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งท��ปร�ก��ท�กร�ย  �ล�ว���
กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น��ก��รปร�ก�บก�รย��นข����น�ท�ก�ผ�น 

(�) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งท��ปร�ก�� 
�ล�วค�ด�ล��กท��ปร�ก��ท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล�ย��น��ก��รครบถ�วน  ถ�กต��ง  ม�ค�ณ�มบ�ต� 
�ล�ข����น��ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น��ก��รจ��งท��ปร�ก��   

�นกร�บวนก�รพ�จ�รณ�  ��จ��บถ�มข���ท�จจร�ง�พ��ม�ต�มจ�กท��ปร�ก��ร�ย�ดก��ด�  �ต�จ���� 
ท��ปร�ก��ร�ย�ด�ปล��ยน�ปลง��ร����ค�ญท����น��ว��ล�วม��ด�  �ล���กคณ�กรรมก�ร���นว��  ท��ปร�ก��ร�ย�ด 
ม�ค�ณ�มบ�ต��ม�ครบถ�วนต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก��  
���คณ�กรรมก�รต�ดร�ยช���ข�งท��ปร�ก��ร�ยน��น 

�นกรณ�ท��ท��ปร�ก��ร�ย�ด��น���ก��รด��นค�ณภ�พ�ม�ครบถ�วน  �ร����น�ร�ยล����ยด�ตกต��ง
�ปจ�ก�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รจ��งท��ปร�ก��  �น��วนท��ม��ช���ร����ค�ญ  
�ล�คว�ม�ตกต��งน��น�ม�ม�ผลท������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบต��ท��ปร�ก��ร�ย���น�ร���ป�นก�รผ�ดพล�ด
�ล�กน��ย���พ�จ�รณ�ผ��นปรนก�รต�ด��ทธ��ท��ปร�ก��ร�ยน��น�ล�พ�จ�รณ��นข��นต�นต���ป   

(�) �ป�ดซ�งข����น�ด��นร�ค�ข�งท��ปร�ก��ร�ยท��ถ�กต��งต�ม  (�)  �ล�พ�จ�รณ��ล��กร�ย 
ท����น�ร�ค�ต�����ด  �ล�จ�ดล��ด�บ�ว��ม��ก�น  �  ร�ย 

กรณ�ท��ปร�ก��ร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว�ซ��ง��น�ร�ค�ต�����ด  �ม��ข��ท����ญญ��ร��ข��ตกลงก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ
�น�วล�ท��ก���นดต�ม��ก��รจ��งท��ปร�ก��  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผ��ท����น�ร�ค�ต�����ดร�ยถ�ด�ป 

กรณ�ท��ม�ท��ปร�ก����น�ร�ค�ต�����ด�ท��ก�น�ล�ยร�ย  ����ร�ยกท��ปร�ก��ด�งกล��วม���น�ร�ค���ม�
ด�วยว�ธ�ก�รย��นซ�งข����น�ด��นร�ค�  �ล�พ�จ�รณ��ล��กร�ยท����น�ร�ค�ต�����ด   

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย�ย��งน��ยต��งม�ร�ยก�รด�งต���ปน�� 
 (ก) ร�ยล����ยดง�นจ��งท��ปร�ก��   
 (ข) ร�ยช���ท��ปร�ก��  วง�ง�นท����น�  �ล�ข����น�ข�งท��ปร�ก��ท�กร�ย 
 (ค) ร�ยช���ท��ปร�ก��ท��ผ��นก�รค�ด�ล��กว���ม��ป�นผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น 
 (ง) �ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�  พร��ม�กณฑ�ก�ร���ค��นน 
 (จ) ผลก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ล�ก�ร���ค��นนข����น�ข�งท��ปร�ก��ท�กร�ย

พร��ม��ต�ผล�น�บ�น�น�นก�รพ�จ�รณ� 
ข�� ��� �ม���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ด�พ�จ�รณ� 

ต�มข��  ���  �ล�ว  ปร�กฏว��  ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว  �ร��ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ล�ยร�ย�ต�ผ��นก�รค�ด�ล��ก�พ�ยงร�ย�ด�ยว  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท�� 
�พ���ยก�ล�กก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปคร��งน��น  �ต�ถ��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ม���ต�ผล�มควร 
ท��จ�ด���น�นก�รต���ป�ดย�ม�ต��งยก�ล�กก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ���คณ�กรรมก�ร�จรจ�ต��ร�งก�บ 
ท��ปร�ก��ร�ยน��น   

�นกรณ�ท���ม�ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น��ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �����น���ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น  �ต���ก��ว�น���น�วยง�น
ข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��  ��กด���น�นก�รจ��งด�วยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���
ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จง
ด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รจ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 

ข�� ��� ก�รจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปท��ปร�กฏว��ร�ค�ข�งท��ปร�ก��ท���ด�ร�บ
ก�รค�ด�ล��กย�ง��งกว��วง�ง�นท��จ�จ��งต�มข��  ���  ���คณ�กรรมก�รด���น�นก�รด�งน�� 

(�) ����จ�งท��ปร�ก��ร�ยท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรจ��งน��น  �พ���ต��ร�งร�ค����ต�����ด�ท��ท��จ�ท���ด�  
��กท��ปร�ก��ร�ยน��นย�มลดร�ค��ล�ว  ��กร�ค�ท����น���ม��ม���งกว��วง�ง�นท��จ�จ��ง  �ร����งกว���ต���วน
ท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�จ��ง  �ร��ต��ร�งร�ค��ล�ว�ม�ย�มลดร�ค�ลง��ก  �ต���วน 
ท����งกว��วง�ง�นท��จ�จ��งน��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค� 
ท����ม���ม  ก������น�จ��งจ�กท��ปร�ก��ท����น�ร�ค�ร�ยน��น 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  ����จ�งท��ปร�ก��ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พท�กร�ย  
�พ�����น�ร�ค���ม�พร��มก�นย��นซ�งข����น�ด��นร�ค�ภ�ย�นร�ย��วล�ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด   
��กท��ปร�ก��ร�ย�ด�ม�ย��นซ�งข����น�ด��นร�ค����ถ��ว��ท��ปร�ก��ท����น�ร�ค�ร�ยน��นย�นร�ค�ต�มท����น�
�ว��ด�ม  ��กท��ปร�ก��ท����น�ร�ค�ต�����ด�นก�ร��น�ร�ค�คร��งน��น��น�ร�ค��ม���งกว��วง�ง�นท��จ�จ��ง   
�ร����งกว���ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค� 
ท����ม���มก������น�จ��งจ�กท��ปร�ก��ร�ยน��น 

(�) ถ��ด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  �����น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ปร�ก�บก�ร�ช�ด�ลพ�น�จว��จ�ข��ง�น�พ��ม  �ร��ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น 
�ล�ด���น�นก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป��ม�  �ต���ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว�� 
ก�รด���น�นก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ�
�ฉพ���จ��จง  ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ร��ม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�   
�ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รจ��ง��ม�
�ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 

ข�� ��� ภ�ย�ล�งจ�กท���ด�ด���น�นก�รต�มข��  ���  ข��  ���  �ร��ข��  ���  �ล�ว�ต�กรณ�
��ร�จ���น�ล�ว  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ล�คว�ม���นพร��มด�วย��ก��รท���ก��ยวข��งท��ง�มด��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท��
�พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ 

ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ต�มข��  ���  
�ล�ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งจ��ง�ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท��ปร�ก�ศผลผ��ชน�ง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ
�ช�ญชวนท��ว�ป�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�ร 
ท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  
�ล��จ�ง���ท��ปร�ก��ท���ข��ย��นข����น�ท�กร�ยทร�บผ��นท�งจด�ม�ย���ล�กทร�น�ก��  (e - mail)  ต�ม�บบ
ท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ��งท��ปร�ก��ต�มข��  ���  �ล�ว  

����จ���น��ท��ข�ร�ยช���ท��ปร�ก���น��ข�ง�นท��จ�จ��งจ�กศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง   
�ล�วม�บ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  �พ���ด���น�นก�รต���ป 

ข�� ��� ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  ด���น�นก�รด�งน�� 
(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนท��ปร�ก��ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ต�มท��ก���นด����ข��ย��นข����น�ต���น�วยง�น

ข�งร�ฐ�ม�น��ยกว��  �  ร�ย  �ว�น�ต��นง�นน��นม�ท��ปร�ก��ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นดน��ยกว��  �  ร�ย
����ข��ย��นข����น�  �ดย���ค��น�งถ�งก�ร�ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�นข�งผ��ท���ข��ย��นข����น�  พร��มจ�ดท��บ�ญช�
ร�ยช���ท��ปร�ก��ท��คณ�กรรมก�รม��น�ง����ช�ญชวน�ปด�วย 

(�) ก�รย��นซ�งข����น��ล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ด���น�นก�รต�มข��  ���  �ดย�น��ลม 
(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ร�บซ�งข����น�ข�งท��ปร�ก���ฉพ��ร�ย 

ท��คณ�กรรมก�ร�ด�ม��น�ง����ช�ญชวน�ท��น��น  พร��มจ�ดท��บ�ญช�ร�ยช���ท��ปร�ก��ท��ม�ย��นข����น�   
 �ม���พ�นก���นด�วล�ร�บซ�งข����น�  ���มร�บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ต�ม�ง���น�ข 

ท��ก���นด�น�น�ง����ช�ญชวน�พ��ม�ต�มจ�กท��ปร�ก�� 
(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ����ป�ดซ�งข����น��ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  

ข�งท��ปร�ก��ท�กร�ย  �ล�ว���กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น��ก��รปร�ก�บก�รย��นข����น�ท�ก�ผ�น 
(�) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งท��ปร�ก��   

�ล�วค�ด�ล��กท��ปร�ก��ท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล�ย��น��ก��รครบถ�วน  ถ�กต��ง  ม�ค�ณ�มบ�ต� 
�ล�ข����น��ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน   

�นกร�บวนก�รพ�จ�รณ�  ��จ��บถ�มข���ท�จจร�ง�พ��ม�ต�มจ�กท��ปร�ก��ร�ย�ดก��ด�  �ต�จ���� 
ท��ปร�ก��ร�ย�ด�ปล��ยน�ปลง��ร����ค�ญท����น��ว��ล�วม��ด�  �ล���กคณ�กรรมก�ร���นว��ท��ปร�ก��ร�ย�ด



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ม�ค�ณ�มบ�ต��ม�ครบถ�วนต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน  ���คณ�กรรมก�ร 
ต�ดร�ยช���ข�งท��ปร�ก��ร�ยน��น��กจ�กก�รค�ด�ล��ก�นคร��งน��น 

 �นกรณ�ท��ท��ปร�ก��ร�ย�ด��น���ก��ร�ม�ครบถ�วน  �ร����น�ร�ยล����ยด�ตกต��ง�ปจ�ก
�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน�น��วนท��ม��ช���ร����ค�ญ  �ล�คว�ม�ตกต��งน��น 
�ม�ม�ผลท������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบต��ท��ปร�ก��ร�ย���น�ร���ป�นก�รผ�ดพล�ด�ล�กน��ย  ���พ�จ�รณ�
ผ��นปรนก�รต�ด��ทธ��ท��ปร�ก��ร�ยน��น�ล�พ�จ�รณ��นข��นต�นต���ป   

(�) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งท��ปร�ก��ร�ยท��ถ�กต��งต�ม  (� )  �ล�ผ��น�กณฑ� 
ด��นค�ณภ�พท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ล�จ�ดล��ด�บ  �ล����พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ชน��ร��ผ���ด�ร�บ 
ก�รค�ด�ล��กต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 

 (ก) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท���ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ง�นท��ซ�บซ��น
���ค�ด�ล��กจ�กร�ยท���ด�ค��นนรวมด��นค�ณภ�พ�ล�ด��นร�ค�ม�กท����ด 

 (ข) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท��ม�คว�มซ�บซ��นม�ก  ���ค�ด�ล��กร�ยท���ด�ค��นนด��นค�ณภ�พ
ม�กท����ด 

 �นกรณ�ท��ปร�ก��ร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว��ม�ย�ม�ข��ท����ญญ��ร��ข��ตกลงก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 
�น�วล�ท��ก���นด  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ท��ปร�ก��ท���ด�ค��นนม�กท����ดล��ด�บถ�ด�ป  ต�ม  (ก)   
�ร��  (ข)  �ล�ว�ต�กรณ�   

(�) �นกรณ�ท��ม�ท��ปร�ก���ด�ค��นน�ท��ก�น�ล�ยร�ย  ���ด���น�นก�ร  ด�งน�� 
 (ก) กรณ�ต�ม  (�)  (ก)  ���พ�จ�รณ�ผ��ท���ด�ร�บค��นนด��นค�ณภ�พม�กท����ด 
 (ข) กรณ�ต�ม  (�)  (ข)  ���พ�จ�รณ�ผ��ท����น�ร�ค�ต�����ด 
(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม  
ข�� ��� �ม���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ด�พ�จ�รณ�ต�มข��  ���  �ล�ว  

ปร�กฏว��  ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น��ล�ยร�ย�ต�ผ��น 
ก�รค�ด�ล��ก�พ�ยงร�ย�ด�ยว  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท�� �พ���ยก�ล�ก 
ก�รค�ด�ล��กคร��งน��น�ต�ถ��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ม���ต�ผล�มควรท��จ�ด���น�นก�รต���ป�ดย 
�ม�ต��งยก�ล�กก�รค�ด�ล��ก  ���คณ�กรรมก�ร�จรจ�ต��ร�งก�บท��ปร�ก��ร�ยน��น   

�นกรณ�ท���ม�ม�ท��ปร�ก���ข��ย��นข����น��ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �����น���ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น  �ต���ก��ว�น���น�วยง�น
ข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ก�รด���น�นก�รค�ด�ล��ก��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�
�ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  (�)  (ก)  ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ�
�ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รจ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 

ข�� ��� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��  ร�ค�ข�งท��ปร�ก��ท���ป�นผ��ชน��ร���ด�ร�บก�รค�ด�ล��กย�ง��งกว��
วง�ง�นท��จ�จ��งต�มข��  ���  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��กด���น�นก�ร  ด�งน�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ต��ร�งร�ค�ก�บท��ปร�ก��ร�ยท��คณ�กรรมก�ร���น�มควรจ��งน��น  ���ต�����ด�ท��ท��จ�ท���ด�  
��กท��ปร�ก��ร�ยน��นย�มลดร�ค��ล�ว  ร�ค�ท����น���ม��ม���งกว��วง�ง�นท��จ�จ��ง  �ร����งกว��น��น�ม��ก�น
ร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�จ��ง  �ร��ต��ร�งร�ค��ล�ว�ม�ย�มลดร�ค�ลง��ก  �ต���วนท����งกว��น��น�ม��ก�น 
ร��ยล���บข�งวง�ง�นท��จ�จ��ง  ถ�����นว��ร�ค�ด�งกล��ว�ป�นร�ค�ท����ม���ม  ก������น�จ��งจ�กท��ปร�ก��ร�ยน��น   

(�) ��กด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�ว�ม��ด�ผล  �����น�คว�ม���นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ปร�ก�บก�ร�ช�ด�ลพ�น�จว��จ�ข��ง�น�พ��ม  �ร��ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น 
�ล�ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก��ม�  �ต���ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ก�ร
ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  (�)  (ก)  ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จงด�วย��ต����น   
����ร��มกร�บวนก�รจ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 

ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ดย�น��ลม   

ว�ธ��ฉพ���จ��จง 
ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ��งท��ปร�ก��ต�มข��  ���  �ล�ว  

���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  ด���น�นก�รด�งต���ปน�� 
(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนท��ปร�ก��ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด

ร�ย�ดร�ย�น��ง����ข��ย��นข����น��ร���จรจ�ต��ร�งร�ค� 
(�) พ�จ�รณ�ข����น�ข�งท��ปร�ก���ล��จรจ�ต��ร�งก�บท��ปร�ก��ร�ยน��น�ดยตรง  �พ�������ด�

ข����น�ท����ม���ม  ถ�กต��ง  �ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐม�กท����ด  �ล���ดคล��งก�บว�ตถ�ปร��งค� 
ข�งก�รจ��งคร��งน��น 

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 
ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�นง�น

จ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ดย�น��ลม   

�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น� 
ข�� ��� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  �ร��ว�ธ�ค�ด�ล��ก  

น�กจ�ก���พ�จ�รณ��กณฑ�ด��นค�ณภ�พ  ปร�ก�บด�วย  (�)  ผลง�น�ล�ปร��บก�รณ�ข�งท��ปร�ก��  (�)  
ว�ธ�ก�รบร���ร�ล�ว�ธ�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น  (�)  จ��นวนบ�คล�กรท��ร�วมง�น  (�)  ปร��ภทข�งท��ปร�ก��ท��ร�ฐ
ต��งก�ร��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�น  (�)  ข����น�ท�งด��นก�ร�ง�น  �ล�  (�)  �กณฑ����นต�มท��ก���นด 
�นกฎกร�ทรวง�ล�ว  ����ป�น�ปต�ม�กณฑ��นก�รพ�จ�รณ��ล�ก�ร���น����น�ก  ต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  ด�งต���ปน�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก���พ���ด���น�นง�นปร�จ��  ง�นท��ม�ม�ตรฐ�น�ช�งค�ณภ�พต�ม�ล�ก
ว�ช�ช�พ�ย���ล�ว  �ร��ง�นท���ม�ซ�บซ��น  ����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว
�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ยท����น�ร�ค�ต�����ด   

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท���ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ง�นท��ซ�บซ��น   
����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ย 
ท���ด�ค��นนรวมด��นค�ณภ�พ�ล�ด��นร�ค�ม�กท����ด   

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท��ม�คว�มซ�บซ��นม�ก  ����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น� 
ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ยท���ด�ค��นนด��นค�ณภ�พม�กท����ด 

���น�จ�นก�ร���งจ��งง�นจ��งท��ปร�ก�� 
ข�� ��� ก�ร���งจ��งง�นจ��งท��ปร�ก��คร��ง�น��ง  ����ป�น���น�จข�งผ��ด��รงต����น�ง�ล�ภ�ย�นวง�ง�น  

ด�งต���ปน�� 
(�) ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม��ก�น  ���,���,���  บ�ท 
(�) ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ก�น  ���,���,���  บ�ท   
ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��นต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มบ�ญช��นบท��ยร��บ�ยบน�� 
ข�� ��� ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดผ��ม����น�จ�ล�วง�ง�น�นก�ร���งจ��งท��ปร�ก��

ต�มข��  ���  �ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข� 
คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย   

ค��จ��งท��ปร�ก��   
ข�� ��� ��ตร�ค��จ��งท��ปร�ก������ป�น�ปต�มคว�ม��ม���ม�ล�ปร��ย�ด�ดยค��น�งถ�ง

�งค�ปร�ก�บต��ง �  �ช�น  ล�ก�ณ�ข�งง�นท��จ�จ��ง  ��ตร�ค��จ��งข�งง�น�นล�ก�ณ��ด�ยวก�นท���น�วยง�น
ข�งร�ฐ���น�คยจ��ง  จ��นวนคน - �ด��น  (man-months)  �ท��ท��จ���ป�น  ด�ชน�ค��คร�งช�พ  �ป�นต�น   
�ต�ท��งน��จ�ต��ง�ม��ก�นกว����ตร�ค��จ��งท��ปร�ก��ต�มท��ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบปร�ก�ศก���นด  (ถ��ม�)  ด�วย 

ค��จ��งล�วง�น�� 
ข�� ��� �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��งจ��ย�ง�นค��จ��งล�วง�น��  ���จ��ย�ด��ม��ก�นร��ยล���บ���

ข�งค��จ��งต�ม��ญญ�  �ล�ท��ปร�ก��ท���ป�นค����ญญ�จ�ต��งน���น�ง���ค���ปร�ก�น�ร���น�ง���ค���ปร�ก�น
���ล�กทร�น�ก��ข�งธน�ค�ร�นปร��ทศม�ค���ปร�ก�น�ง�นท���ด�ร�บล�วง�น���ปน��น  �ล�����น�วยง�นข�งร�ฐ 
ค�น�น�ง���ค���ปร�ก�นด�งกล��ว����ก�ค����ญญ��ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด���ก�ง�นท���ด�จ��ยล�วง�น��จ�ก�ง�นค��จ��งท��จ��ย
ต�มผลง�น�ต�ล�งวดครบถ�วน�ล�ว  ท��งน��  ���ก���นด�ป�น�ง���น�ข�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน   
�ร���น�ง����ช�ญชวน  �ล��น��ญญ�ด�วย 

����ร�บก�รจ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ���จ��ย�ง�นค��จ��งล�วง�น���ด��ม��ก�นร��ยล������บข�งค��จ��ง
ต�ม��ญญ�  �ล��ม�ต��งม��ล�กปร�ก�น�ง�นล�วง�น��ท��ร�บ�ปก��ด� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�มวด  � 
ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

 
 

��วนท��  � 
บทท��ว�ป 

 
 

ข�� ��� �นกรณ�ร�ชก�ร��วนกล�ง  ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  �ร��ร�ชก�ร��วนท��งถ��น�ด�ม�ม�
�น�วยง�น��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ร��ม��ต��ม���ม�รถ��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ด���ง  
��จข�คว�มร�วมม��ก�บกรม�ยธ�ธ�ก�ร�ล�ผ�ง�ม��ง  กรมศ�ลป�กร  �ร���น�วยง�นข�งร�ฐ���นท��ม��น�วยง�น
��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งก��นก��ด�   

ข�� ��� �น�วยง�นข�งร�ฐ���ง�ดท��ปร��งค�จ�จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

���ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���น  ���ก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รจ��ง
��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง��น�ต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บ
คว�ม���นช�บ�ล�ว����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�รต�มว�ธ�ก�รท��ก���นดต���ป 

�นกรณ�ท�� ���น�มควร  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��จปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร   
�ล�ร�ยล����ยดก�รด���น�นก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  �พ�������น�วยง�นข�งร�ฐปฏ�บ�ต�ก��ด� 

ข�� ��� ผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ
ต��ง�ม�ม���วน�ด����ยก�บผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�นง�นน��น  �นล�ก�ณ�ด�งต���ปน�� 

(�) ม�คว�ม��มพ�นธ��ดยตรง  ค��  ผ�����บร�ก�รจ�ต��ง�ม��ป�นผ��ร�บจ��งง�นก���ร��ง�นง�นท��ตน��ง
�ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐน��น   

(�) ม�คว�ม��มพ�นธ� �ดย���ม   ค��   ผ�� ���บร�ก�รจ�ต��ง�ม� �ป�นผ�� ร�บจ��ง���ก�บค����ญญ� 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นง�นท��ตน��ง�ป�นผ�����บร�ก�ร 

ข�� ��� ผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���ป�นบ�คคลธรรมด�จ�ต��งม�
��ญช�ต��ทย�ล��ป�นผ��ท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ตปร�ก�บว�ช�ช�พ�ถ�ป�ตยกรรม�ร��ว�ศวกรรม����ร�บง�นว��จ��ง
ต�มท��ก���นด  �ดยกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ช�ช�พ�ถ�ป�ตยกรรม�ร��ว�ศวกรรม  �ล�ว�ต�กรณ�   

ผ�����บร�ก�รท���ป�นน�ต�บ�คคล  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร�ร�����น��วนผ��จ�ดก�รข�งน�ต�บ�คคลน��น  จ�ต��ง
�ป�นคน�ทย  �ล��ป�นน�ต�บ�คคลท��ม�ผ��ถ�����น�ป�นคน�ทย�ก�นร��ยล������บข�งท�นก�รจ�ดต��งน�ต�บ�คคลน��น 

ข�� ��� �นกรณ�ท��ผ��ว��จ��ง�ร���น�วยง�นข�งร�ฐ���น  จ�น���บบ�ปลนร�ยล����ยดง�นจ��ง 
�ปด���น�นก�รก���ร��งน�ก��น��จ�กท��ก���นด�ว��น��ญญ�  ���ผ��ว��จ��ง�ร���น�วยง�นข�งร�ฐน��น �  
จ��ย�ง�นค��จ��ง�ก�ผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง  ต�ม��ตร�ท��ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบปร�ก�ศก���นด 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� ���มผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบง�นก���ร��งน���บบ�ปลนร�ยล����ยดง�นจ��งท���ด�ท��
��ญญ�ก�บผ��ว��จ��ง�ล�ว�ป���ผ�����นด���น�นก�รก���ร��ง��ก  �ว�น�ต�จ��ด�ร�บ�น�ญ�ต�ป�นล�ยล�ก�ณ���ก�ร 
จ�กผ��ว��จ��งก��น   

ข�� ��� ร��ว��งด���น�นก�รต�ม��ญญ�จ��ง  ผ��ว��จ��ง��จข����ผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบง�น
ก���ร��ง�ปล��ยน�ปลง�ก��ขร�ยล����ยด�ล�ก �  น��ย �  �น��วนท���ม�กร�ทบต���ครง�ร��งท�����ค�ญ   
�ล��ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นง�นก���ร��งท��ผ�����บร�ก�รจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ด���งม�บต�มงวดง�น 
�น��ญญ��ล�ว  �ดย�ม�ค�ดค���ช�จ��ย�พ��ม��ก   

ข�� ��� ผ�����บร�ก�รควบค�มง�นก���ร��งจ�ต��งจ�ดผ��ควบค�มง�นท��ม�คว�มร���ล�ม�คว�มช��น�ญ
ง�นก���ร��ง�����ม���มก�บ�ภ�พง�นก���ร��งน��น � 

ผ�����บร�ก�รควบค�มง�นก���ร��งจ�ต��ง��งร�ยช���ผ��ควบค�มง�น  ผ��ตรวจก�ร�ร��ผ���ทน   
���ผ��ว��จ��ง���คว�ม���นช�บ  �ล��นกรณ�ท��ผ��ควบค�มง�น�ม���ม�รถปฏ�บ�ต�ง�นต�มคว�ม�นวรรค�น��ง   
ผ�����บร�ก�รควบค�มง�นก���ร��งจ�ต��ง��น�ช���ผ��ควบค�มง�นปฏ�บ�ต�ง�น�ทน  ผ��ท��ปฏ�บ�ต�ง�น�ทน�นกรณ�ด�งกล��ว
จ�ต��ง�ด�ร�บคว�มย�นย�มจ�กผ��ว��จ��ง 

��วนท��  � 
กร�บวนก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

 
 

ก�รจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ข�� ��� �นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��ง

คณ�กรรมก�รข��นม�คณ��น��ง  �ร��จ�����จ���น��ท���ร��บ�คคล�ดบ�คคล�น��งร�บผ�ดช�บจ�ดท��ร��งข�บ�ขต
ข�งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  รวมท��งก���นด�ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�   

�งค�ปร�ก�บ  ร�ย��วล�ก�รพ�จ�รณ�  �ล�ก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รต�มวรรค�น��ง   
����ป�น�ปต�มท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดต�มคว�มจ���ป�น�ล���ม���ม 

ร�ยง�นข�จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ข�� ��� �นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง����จ���น��ท��จ�ดท��ร�ยง�นข�จ��ง��ก�บบ

�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง��น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ดย��น�ผ��น��ว�น���จ���น��ท��  
ต�มร�ยก�รด�งต���ปน�� 

(�) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ต��งจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
(�) ข�บ�ขตข�งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
(�) ค�ณ�มบ�ต�ข�งผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
(�) วง�ง�นค��ก���ร��ง�ดยปร�ม�ณ 
(�) ค��จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยปร�ม�ณ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ก���นด�วล��ล�ว��ร�จข�งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
(�) ว�ธ�ท��จ�จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  �ล���ต�ผลท��ต��งจ��ง�ดยว�ธ�น��น 
(�) �ล�ก�กณฑ�ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น� 
(�) ข����น����น �  �ช�น  ก�รข��น�ม�ต��ต�งต��งคณ�กรรมก�รต��ง �  ท��จ���ป�น�นง�นจ��ง

��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ก�ร��กปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน  �ร���น�ง����ช�ญชวน   
�ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นต�มวรรค�น��ง�ล�ว  ����จ���น��ท��ด���น�นก�รจ��ง

ต�มว�ธ�ก�รจ��งน��นต���ป�ด�   

คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ข�� ��� �นก�รด���น�นก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ต�ล�คร��ง  �����ว�น��

�น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต�� งคณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งข��น   
�พ���ปฏ�บ�ต�ก�รต�มร��บ�ยบน��  พร��มก�บก���นดร�ย��วล��นก�รพ�จ�รณ�ข�งคณ�กรรมก�ร  �ล�ว�ต�กรณ�  
ด�งน�� 

(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 
(�) คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ   
(�) คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ต�ล�คณ�  ร�ยง�นผลก�ร

พ�จ�รณ�ต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐภ�ย�นร�ย��วล�ท��ก���นด  ถ��ม���ต�ท��ท�����ก�รร�ยง�นล��ช��   
�����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ขย�ย�วล��ด�ต�มคว�มจ���ป�น 

ข�� ��� คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งต�มข��  ���   
�ต�ล�คณ�ปร�ก�บด�วย  ปร�ธ�นกรรมก�ร  �  คน  �ล�กรรมก�ร�ย��งน��ย  �  คน  ซ��ง�ต�งต��งจ�ก
ข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  พน�กง�นร�ชก�ร  พน�กง�นม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  �ร��พน�กง�น 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���น  �ดย���ค��น�งถ�งล�ก�ณ��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��ท���ด�ร�บ
�ต�งต��ง�ป�น���ค�ญ   

น�ก��น��จ�กกรณ�ต�มวรรค�น��ง  จ��ต�งต��งผ��ช��น�ญก�ร�ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ�ท���ป�นบ�คคลภ�ยน�ก 
�นง�นท��จ��งน��นร�วม�ป�นกรรมก�รด�วยก��ด�   

ข�� ��� �งค�ปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�ร  มต�ข�งคณ�กรรมก�ร  �ล�ก�รม���วน�ด����ย�น�ร���ง
ซ��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ�  ���น��คว�มต�มข��  ��  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม   

ว�ธ�ก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ข�� ��� ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  กร�ท���ด�  �  ว�ธ�  ด�งน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง 
(�) ว�ธ�ปร�กวด�บบ 

ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ข��  ���  ข��  ���  ข��  ���  �ล�ข��  ���  ม��ช�บ�งค�บ

ก�บก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�น��วนน��  �ดย�น��ลม 
ข�� ��� �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�น 

จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ด���น�นก�รด�งน�� 
(�) �ป�ดซ�งข����น�  �ล�ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ�����บร�ก�รท�กร�ย  �ล�ว���

กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น��ก��รปร�ก�บก�รย��นข����น�ท�ก�ผ�น 
(�) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ�����บร�ก�ร 

�ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล�ย��น��ก��รครบถ�วน  ถ�กต��ง  ม�ค�ณ�มบ�ต� 
�ล�ข����น��ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น��ก��รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม 
ง�นก���ร��ง   

�นกร�บวนก�รพ�จ�รณ�  ��จ��บถ�มข���ท�จจร�ง�พ��ม�ต�มจ�กผ�����บร�ก�รร�ย�ดก��ด�  �ต�จ���� 
ผ�����บร�ก�รร�ย�ด�ปล��ยน�ปลง��ร����ค�ญท����น��ว��ล�วม��ด�  �ล���กคณ�กรรมก�ร���นว��ผ�����บร�ก�รร�ย�ด 
ม�ค�ณ�มบ�ต��ม�ครบถ�วนต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รง�นจ��ง��ก�บบ 
�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ���คณ�กรรมก�รต�ดร�ยช���ข�งผ�����บร�ก�รร�ยน��น 

�นกรณ�ท��ผ�����บร�ก�รร�ย�ด��น���ก��รด��นค�ณภ�พ�ม�ครบถ�วน  �ร����น�ร�ยล����ยด
�ตกต��ง�ปจ�ก�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม
ง�นก���ร��ง  �น��วนท��ม��ช���ร����ค�ญ  �ล�คว�ม�ตกต��งน��น�ม�ม�ผลท������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบ 
ต��ผ�����บร�ก�รร�ย���น�ร���ป�นก�รผ�ดพล�ด�ล�กน��ย���พ�จ�รณ�ผ��นปรนก�รต�ด��ทธ��ผ�����บร�ก�รร�ยน��น
�ล�พ�จ�รณ��นข��นต�นต���ป   

(�) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งผ�� ���บร�ก�รร�ยท��ถ�กต��งต�ม   (� )  ซ��งม�ค�ณภ�พ 
�ล�ค�ณ�มบ�ต��ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ว�����น�จ��งจ�กร�ยท���ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด  
�ล�จ�ดล��ด�บ�ว��ม��ก�น  �  ร�ย 

�นกรณ�ท��ผ�����บร�ก�รร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว�ซ��ง�ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด�ม�ย�ม�ข��ท����ญญ� 
�ร��ข��ตกลงก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�น�วล�ท��ก���นดต�ม��ก��รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  
���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผ��ท���ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด�นล��ด�บถ�ด�ป   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 
ข�� ��� �ม���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ

�ช�ญชวนท��ว�ป�ด�พ�จ�รณ�ต�มข��  ���  �ล�ว  ปร�กฏว��ม�ผ�����บร�ก�รย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม� 
ผ�����บร�ก�ร�ล�ยร�ย�ต�ผ��นก�รค�ด�ล��ก�พ�ยงร�ย�ด�ยว  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท��
�พ���ยก�ล�กก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปคร��งน��น  �ต�ถ��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ม���ต�ผล�มควร 
ท��จ�ด���น�นก�รต���ป�ดย�ม�ต��งยก�ล�กก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ���คณ�กรรมก�ร�จรจ�ต��ร�งก�บ 
ผ�����บร�ก�รร�ยน��น   

�นกรณ�ท���ม�ม�ผ�����บร�ก�ร�ข��ย��นข����น��ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �����น���ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น  �ต���ก��ว�น���น�วยง�น
ข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ก�รด���น�นก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�ร
จ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  (�)  �ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  (�)  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด�  
�ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จง�ป�น�ย��ง���น  ����ร��มกร�บวนก�ร 
จ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 

ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ��ชน��นง�นจ��ง��ก�บบ
�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  �ดย�น��ลม   

ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม

ง�นก���ร��งต�มข��  ���  �ล�ว  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  ด���น�นก�ร  ด�งต���ปน��   

(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนผ�����บร�ก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ต�มท��ก���นด����ข��ย��นข����น�ต��
�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม�น��ยกว��  �  ร�ย  �ว�น�ต��นง�นน��นม�ผ�����บร�ก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นด 
น��ยกว��  �  ร�ย����ข��ย��นข����น�  �ดย���ค��น�งถ�งก�ร�ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�นข�งผ��ท���ข��ย��นข����น�  
�ล����จ�ดท��บ�ญช�ร�ยช���ผ�����บร�ก�รท��คณ�กรรมก�รม��น�ง����ช�ญชวน�ปด�วย 

(�) ก�รย��นซ�งข����น��ล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ด���น�นก�รต�มข��  ���  �ดย�น��ลม 
(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�รร�บซ�งข����น�  ���ร�บซ�งข����น�ข�งผ�����บร�ก�ร�ฉพ��ร�ย

ท��คณ�กรรมก�รม��น�ง����ช�ญชวน�ท��น��น  พร��มจ�ดท��บ�ญช�ร�ยช���ผ�����บร�ก�รท��ม�ย��นข����น�   
 �ม���พ�นก���นด�วล�ร�บซ�งข����น�  ���มร�บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ต�ม�ง���น�ข 

ท��ก���นด�น�น�ง����ช�ญชวน�พ��ม�ต�มจ�กผ�����บร�ก�ร 
(�) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ����ป�ดซ�งข����น��ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  

ข�งผ�����บร�ก�รท�กร�ย  �ล�ว���กรรมก�รท�กคนลงล�ยม��ช���ก��ก�บ�ว��น��ก��รปร�ก�บก�รย��นข����น�ท�ก�ผ�น 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล���ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ�����บร�ก�ร 
�ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล�ย��น��ก��รครบถ�วน  ถ�กต��ง  ม�ค�ณ�มบ�ต� 
�ล�ข����น��ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน   

 �นกร�บวนก�รพ�จ�รณ�  ��จ��บถ�มข���ท�จจร�ง�พ��ม�ต�มจ�กผ�����บร�ก�รร�ย�ดก��ด�   
�ต�จ����ผ�����บร�ก�รร�ย�ด�ปล��ยน�ปลง��ร����ค�ญท����น��ว��ล�วม��ด�  �ล���กคณ�กรรมก�ร���นว�� 
ผ�����บร�ก�รร�ย�ดม�ค�ณ�มบ�ต��ม�ครบถ�วนต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน   
���คณ�กรรมก�รต�ดร�ยช���ข�งผ�����บร�ก�รร�ยน��น��กจ�กก�รค�ด�ล��ก�นคร��งน��น 

 �นกรณ�ท��ผ�����บร�ก�รร�ย�ด��น���ก��ร�ม�ครบถ�วน  �ร����น�ร�ยล����ยด�ตกต��ง 
�ปจ�ก�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ว��น�น�ง����ช�ญชวน�น��วนท��ม��ช���ร����ค�ญ  �ล�คว�ม
�ตกต��งน��น�ม�ม�ผลท������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบต��ผ�����บร�ก�รร�ย���น�ร���ป�นก�รผ�ดพล�ด�ล�กน��ย
���พ�จ�รณ�ผ��นปรนก�รต�ด��ทธ��ผ�����บร�ก�รร�ยน��น�ล�พ�จ�รณ��นข��นต�นต���ป   

(�) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งผ�� ���บร�ก�รร�ยท��ถ�กต��งต�ม  (� )  ซ��งม�ค�ณภ�พ 
�ล�ค�ณ�มบ�ต��ป�นปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ว�����น�จ��งจ�กร�ยท���ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด  
�ล�จ�ดล��ด�บ 

 �นกรณ�ท��ผ�����บร�ก�รร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว�ซ��ง�ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด�ม�ย�ม�ข��ท����ญญ�

�ร��ข��ตกลงก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�น�วล�ท��ก���นด  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผ�����บร�ก�รท���ด�ค��นน

ค�ณภ�พม�กท����ดล��ด�บถ�ด�ป   

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม   

ข�� ��� �ม���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก

�ด�พ�จ�รณ�ต�มข��  ���  �ล�ว  ปร�กฏว��ม�ผ�����บร�ก�ร�ข��ย��นข����น��พ�ยงร�ย�ด�ยว�ร��ม�ผ�����บร�ก�ร

�ข��ย��นข����น��ล�ยร�ย�ต�ผ��นก�รค�ด�ล��ก�พ�ยงร�ย�ด�ยว  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท��

�พ���ยก�ล�กก�รค�ด�ล��กคร��งน��น  �ต�ถ��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ม���ต�ผล�มควรท��จ�ด���น�นก�ร

ต���ป�ดย�ม�ต��งยก�ล�กก�รค�ด�ล��ก  ���คณ�กรรมก�ร�จรจ�ต��ร�งก�บผ�����บร�ก�รร�ยน��น   

�นกรณ�ท���ม�ม�ผ�����บร�ก�ร�ข��ย��นข����น��ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �����น���ว�น��

�น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ�ยก�ล�กก�รจ��ง�นคร��งน��น  �ต���ก��ว�น���น�วยง�น

ข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว���นว��ก�รด���น�นก�รจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก��ม���จ�ม��ด�ผลด�  จ����ง���ด���น�นก�รจ��ง

�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  (�)  ก��ด�  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 

ด�วย��ต����น  ����ร��มกร�บวนก�รจ��ง��ม��ดยก�รจ�ดท��ร�ยง�นข�จ��งต�มข��  ��� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ดย�น��ลม   

ว�ธ��ฉพ���จ��จง 
ข�� ��� �ม�� ��� ว�น� ��น� วยง�นข�งร� ฐ ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ� �ง��ก�บบ 

�ร��ควบค�มง�นก���ร��งต�มข��  ���  �ล�ว  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม 
ง�นก���ร��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  ด���น�นก�รด�งต���ปน�� 

(�) จ�ดท���น�ง����ช�ญชวนผ�����บร�ก�รร�ย�ดร�ย�น��งซ��ง�คยทร�บ�ร���คย���นคว�ม��ม�รถ�ล�ว  
�ล�ม�ค�ณ�มบ�ต���ม���มท��จ�ท��ง�นท��ว��จ��งน��น����ข��ย��นข����น� 

(�) พ�จ�รณ�ข����น�ข�งผ�����บร�ก�ร  �พ�������ด�ข����น�ท����ม���ม  ถ�กต��ง  �ป�นปร��ยชน� 
ต���น�วยง�นข�งร�ฐม�กท����ด  �ล���ดคล��งก�บว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รจ��งคร��งน��น 

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 
ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 

�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ดย�น��ลม   

ว�ธ�ปร�กวด�บบ 
ข�� ��� ����จ���น��ท��จ�ดท����ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ 

พร��มปร�ก�ศ�ช�ญชวน  ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 
ก�รท����ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ�ล�ปร�ก�ศ�ช�ญชวน 

ต�มวรรค�น��ง  ถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  
�ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว��น�บบ�ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบก����กร�ท���ด�  �ว�น�ต�
��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ก��ร 
ง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ล�ปร�ก�ศด�งกล��ว�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดตรวจพ�จ�รณ�ก��น 

ข�� ��� �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บร�ยง�นข�จ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง
ต�มข��  ���  �ล�ว  ���ด���น�นก�ร  ด�งน��   

(�) ข��นต�นท��  �  ก�รปร�กวด�นวคว�มค�ด�นก�ร��ก�บบ   
 (ก) ����จ���น��ท��ด���น�นก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง

�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล����
ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ม�น��ยกว��  
��  ว�นท��ก�ร  �ดย���ค��น�งถ�งร�ย��วล��นก�รช���จงร�ยล����ยด  (ถ��ม�)  �ล�ร�ย��วล�ท����� 
ผ�����บร�ก�ร�ตร�ยมก�รจ�ดท����ก��ร�พ���ย��นข����น�ด�วย  �ล����กรมบ�ญช�กล�งจ�ด��งปร�ก�ศ�ล���ก��ร 
ง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นผ��นท�งร�บบ
���ล�กทร�น�ก�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

  ก�ร�����ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  รวมท��ง��ก��ร 
ท���ก��ยวข��ง���กร�ท���ปพร��มก�นก�บก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง 
ต�มวรรค�น��ง  �พ������ผ�����บร�ก�รท��ปร��งค�จ��ข��ย��นข����น���ม�รถข�ร�บ��ก��รง�นจ��ง��ก�บบ 
ง�นก���ร��งต��ง�ต�ว�น�ร��มต�นจนถ�งว�น��ดท��ยข�งก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รง�นจ��ง��ก�บบ 
ง�นก���ร��ง 

  �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��งช���จงร�ยล����ยด�ก��ยวก�บก�รปร�กวด�นวคว�มค�ด 
���ก���นด�ป�นว�นท��ก�รว�น�ดว�น�น��งก��นว�นย��นข����น�   

  ก�รก���นดว�น  �วล��นก�รย��นข����น����ก���นด�ป�นว�น  �วล�  ท��ก�ร�พ�ยงว�น�ด�ยว
�ล�งจ�ก���น��ดก�ร�ผย�พร�ปร�ก�ศ�ล���ก��รต�มวรรค�น��ง 

  ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รย��นข����น��ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  �ดย�น��ลม   
 (ข) �ม���ถ�งก���นดว�น  �วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง

��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ�����บร�ก�รท�กร�ย  
�ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท��ย��น��ก��ร�ล�กฐ�นครบถ�วน  ถ�กต��ง  �ล���น��นวคว�มค�ด�นก�ร��ก�บบ
�ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ก��รง�นจ��ง��ก�บบก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  �ล�ว���ค�ด�ล��ก
ผ�����บร�ก�รท����น��นวคว�มค�ดท��ผ��น�กณฑ�ค�ณภ�พ�ล��ป�น�ปต�มว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ล�จ�ดล��ด�บ   

 (ค) ตรวจ��บก�รม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�นข�งผ�����บร�ก�รท���ด�ร�บค�ด�ล��กต�ม  (ข)   
�ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �พ����ปด���น�นก�รข��นต�นท��  �  ต���ป   

 (ง) ���คณ�กรรมก�รร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ล�คว�ม���นพร��มด�วย��ก��ร 
ท���ด�ร�บ�ว�ท��ง�มดต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ   

 (จ) �ม�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���คว�ม���นช�บต�ม  (ง)  �ล�ว  �����ว�น���จ���น��ท��
ปร�ก�ศผลผ�����บร�ก�รท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�นวคว�มค�ด�นข��นต�นท��  �  �นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ
ข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศ
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ล��จ�ง���ผ�� ���บร�ก�รท�� ��น��นวค�ดท�กร�ยทร�บผ��นท�งจด�ม�ย
���ล�กทร�น�ก��  (e - mail)  ต�ม�บบท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

(�) ข��นต�นท��  �  ก�รปร�กวด�บบ 
 (ก) ���ผ�����บร�ก�รท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�นวคว�มค�ด�นข��นต�นท��  �  ท�กร�ยพ�ฒน�

�นวคว�มค�ดท���ด���น��ว��ล�ว����ป�น�บบง�นก���ร��งต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  �ล�จ�ด��ง
�บบง�นก���ร��งด�งกล��ว����น�วยง�นข�งร�ฐภ�ย�นร�ย��วล�ท��ก���นด  พร��ม��น�ร�ยช���ผ�����บร�ก�ร 
ท��จ��ข��ท����ญญ�ร�วมง�นก�น  (ถ��ม�)  �ล�ร�ยช����ถ�ปน�ก�ร��ว�ศวกรท�ก��ข�ท���ก��ยวข��งท���ด�ร�บ
�บ�น�ญ�ตปร�ก�บว�ช�ช�พ�ถ�ป�ตยกรรม�ร��ว�ศวกรรม   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

  �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��งช���จงร�ยล����ยด�ก��ยวก�บก�รปร�กวด�บบ���ก���นด
�ป�นว�นท��ก�รว�น�ดว�น�น��ง  �ดย����น�วยง�นข�งร�ฐช���จงร�ยล����ยด���ผ�����บร�ก�รท�กร�ยทร�บ   
�ม�น��ยกว��  �  ว�นท��ก�ร  ก��นถ�งก���นดว�นย��นข����น� 

  ก�รก���นดว�น  �วล��นก�รย��นข����น����ก���นด�ป�นว�นท��ก�รว�น�ดว�น�น��ง   
�ดย���ค��น�งถ�งร�ย��วล��นก�ร���ผ�����บร�ก�รจ�ดท���บบง�นก���ร��ง 

 (ข) �ม���ถ�งก���นด�วล�ก�ร�ป�ดซ�งข����น�  ���คณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ
ง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  ตรวจ��บ��ก��ร�ล�กฐ�นต��ง �  ข�งผ�����บร�ก�รท�กร�ย�ล�ก�รม�
ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท���ม�ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น�ล�ย��น��ก��ร�ล�กฐ�นครบถ�วน  
ถ�กต��ง�ล�วค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท��ย��น��ก��ร�ล�กฐ�นครบถ�วน  ถ�กต��ง  �ล���น��บบ�ป�น�ปต�ม
ว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ว���ค�ด�ล��กผ��ชน�ก�รปร�กวด�บบท���ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด  
�ล�จ�ดล��ด�บ   

  �นกรณ�ท��ผ�� ���บร�ก�รร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว�ซ��ง�ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด�ม�ย�ม 
�ข��ท����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�น�วล�ท��ก���นดต�ม��ก��รง�นจ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง 
���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ผ��ท���ด�ค��นนค�ณภ�พม�กท����ด�นล��ด�บถ�ด�ป   

 (ค) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  �ดย���น��คว�ม�นข��  ���  (�)  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 
ข�� ��� ���น��คว�ม�นข��  ���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ก�ศผลผ��ชน��นง�นจ��ง��ก�บบ

ง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบ  �ดย�น��ลม   
ข�� ��� �น�วยง�นข�งร�ฐ��จก���นด�ง�นค��ต�บ�ทน���ก�บผ���ข��ปร�กวด�บบ�นข��นต�นท��  �  

ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��กต�มข��  ���  (�)  (ข)  �ดย���ค��น�งคว�ม��ม���ม�ล�ปร��ยชน�ต��ท�งร�ชก�ร
�ป�น���ค�ญ  ท��งน��  ����น�วยง�นข�งร�ฐ�จ�งก�รจ��ย�ง�นค��ต�บ�ทนด�งกล��ว�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��รง�น
จ��ง��ก�บบง�นก���ร��ง�ดยว�ธ�ปร�กวด�บบด�วย   

���น�จ�นก�ร���งจ��งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ข�� ��� ก�ร���งจ��งง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งคร��ง�น��ง  ����ป�น���น�จข�ง 

ผ��ด��รงต����น�ง�ล�ภ�ย�นวง�ง�น  ด�งต���ปน�� 
(�) ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �ม��ก�น  ��,���,���  บ�ท 
(�) ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ก�น  ��,���,���  บ�ท   
ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��นต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มบ�ญช��นบท��ยร��บ�ยบน�� 
ข�� ��� ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดผ��ม����น�จ�ล�วง�ง�น�นก�ร���งจ��งต�มข��  ���  

�ตกต��ง�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ   
�ล��ม����ด�ร�บคว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ข�� ��� ��ตร�ค��จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ����ป�น�ปต�ม��ตร�ท��ก���นด 
�นกฎกร�ทรวงท����กต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  วรรค��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�มวด  � 
ก�รท����ญญ��ล��ล�กปร�ก�น 

 
 

��วนท��  � 
��ญญ� 

 
 

ข�� ��� ก�รลงน�ม�น��ญญ��ล�ก�ร�ก��ข��ญญ�ต�มร��บ�ยบน��  �ป�น���น�จข�ง��ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ   

ก�รลงน�ม�น��ญญ�ต�มวรรค�น��ง  จ�กร�ท���ด��ม���พ�นร�ย��วล�ก�ร��ทธรณ�ต�มม�ตร�  ��  
วรรค��ง   

ข�� ��� ก�รท����ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���  น�กจ�กก�รจ��งท��ปร�ก�����ก���นดค��ปร�บ
�ป�นร�ยว�น�น��ตร�ต�ยต�วร��ว��งร��ยล�  �.�� - �.��  ข�งร�ค�พ��ด�ท��ย�ง�ม��ด�ร�บม�บ  �ว�น�ต�ก�รจ��ง 
ซ��งต��งก�รผล����ร�จข�งง�นท��ง�มดพร��มก�น  ���ก���นดค��ปร�บ�ป�นร�ยว�น�ป�นจ��นวน�ง�นต�ยต�ว�น��ตร� 
ร��ยล�  �.�� - �.��  ข�งร�ค�ง�นจ��งน��น  �ต�จ�ต��ง�ม�ต���กว��ว�นล�  ���  บ�ท  ����ร�บง�นก���ร��ง
��ธ�รณ�ป�ภค  ท��ม�ผลกร�ทบต��ก�รจร�จร  ���ก���นดค��ปร�บ�ป�นร�ยว�น�น��ตร�ร��ยล�  �.��   
ข�งร�ค�ง�นจ��งน��น  �ต���จจ�ก���นดข��น��ง��ดข�งก�รปร�บก��ด�  ท��งน��  ต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย
ก���นด   

�นก�รท����ญญ�จ��งท��ปร�ก��  ��ก�น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��  ถ���ม�ก���นดค��ปร�บ�ว��น��ญญ� 
จ��ก�ดคว�ม���ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  ����น�วยง�นข�งร�ฐผ��จ�ดท����ญญ�ก���นดค��ปร�บ�ว��น��ญญ�
�ป�นร�ยว�น�น��ตร��ร��จ��นวน�ง�นต�ยต�ว�น��ตร�ร��ยล�  �.�� - �.��  ข�งร�ค�ง�นจ��งน��น 

ก�รก���นดค��ปร�บต�มวรรค�น��ง�ล�วรรค��ง�น��ตร��ร���ป�นจ��นวน�ง�น�ท���ด  �����ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ  ค��น�งถ�งร�ค�  ก���นดร�ย��วล�ข�งก�ร�ช�ง�น  �ล�ล�ก�ณ�ข�งพ��ด�ซ��ง��จม�
ผลกร�ทบต��ก�รท��ค����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐจ��ล�ก�ล��ยง�ม�ปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�  �ร��กร�ทบ 
ต��ก�รจร�จร  �ร��คว�ม���ย��ย�ก�ปร��ยชน���ธ�รณ�  �ล�ว�ต�กรณ�   

�นกรณ�ก�รจ�ด�����งข�งท��ปร�ก�บก�น�ป�นช�ด  ถ��ข�ด��วนปร�ก�บ��วน�น��ง��วน�ด�ป�ล�ว 
จ��ม���ม�รถ�ช�ก�ร�ด��ดย�มบ�รณ�  �ม�ค����ญญ�จ���งม�บ���งข�งภ�ย�นก���นดต�ม��ญญ�  �ต�ย�งข�ด
��วนปร�ก�บบ�ง��วน  ต��ม��ด���งม�บ��วนปร�ก�บท��ย�งข�ดน��น�ก�นก���นด��ญญ�  ���ถ��ว���ม��ด� 
��งม�บ���งข�งน��น�ลย  ���ปร�บ�ต�มร�ค�ข�งท��งช�ด   

�นกรณ�ท��ก�รจ�ด�����งข�งค�ดร�ค�รวมท��งค��ต�ดต��ง�ร��ทดล�งด�วย  ถ��ต�ดต��ง�ร��ทดล�ง 
�ก�นกว��ก���นดต�ม��ญญ��ป�นจ��นวนว�น�ท���ด  ���ปร�บ�ป�นร�ยว�น�น��ตร�ท��ก���นดข�งร�ค�ท��ง�มด   

ท��งน��  ���ก���นด�ร���งค��ปร�บ�ว��น��ก��ร�ช�ญชวน���ช�ด�จนด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� �นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��ม�คว�มจ���ป�นจ�ต��งก���นดค��ปร�บน�ก��น��จ�ก
ท��ก���นด�ว��นข��  ���  �น���งจ�กถ���ม�ก���นดค��ปร�บ�ว��น��ญญ�จ��ก�ดคว�ม���ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ช�น  ง�นท���ก��ยวก�บ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ  �ร��ง�นท���ย��ร��ว��งก�รร�บปร�ก�นคว�มช��ร�ดบกพร��ง 
จ�กก�รซ���ข�ยค�มพ�ว�ต�ร�  ���พ�จ�รณ�ก���นด��ตร�ค��ปร�บ�นกรณ�ด�งกล��ว  �ดยค��น�งถ�งคว�ม���ค�ญ
�ล�ล�ก�ณ�ข�งง�นท��จ�ก���นด  �ล�คว�ม���ย��ยท����จ�ก�ดข��น�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น���ค�ญ 

ข�� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐ��ง����น���ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���  ซ��งม�ม�ลค��ต��ง�ต� 
�น��งล��นบ�ทข��น�ป  ������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น�ล�กรม�รรพ�กรภ�ย�น  ��  ว�น  น�บ�ต�ว�นท����ญญ�
�ร��ข��ตกลง  �ร��ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ข�� ��� ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลงต�มม�ตร�  ��  ต��ง�ย��ภ�ย�นข�บข��ย���ง
ว�ตถ�ปร��งค��ด�มข�ง��ญญ��ร��ข��ตกลงน��น  �ดย�น�วยง�นข�งร�ฐต��งพ�จ�รณ��ปร�ยบ�ท�ยบค�ณภ�พ 
ข�งพ��ด�  �ร��ร�ยล����ยดข�งง�น  รวมท��งร�ค�ข�งพ��ด��ร��ง�นต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลงก�บพ��ด� 
ท��จ�ท��ก�ร�ก��ขน��นก��น�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลงด�วย 

�นกรณ�ท���ป�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท���ก��ยวก�บคว�มม��นคง�ข�ง�รง  �ร��ง�น�ทคน�ค�ฉพ���ย��ง  
จ�ต��ง�ด�ร�บก�รร�บร�งจ�กว�ศวกร  �ถ�ปน�ก�ล�ว�ศวกรผ��ช��น�ญก�ร  �ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ�  ซ��งร�บผ�ดช�บ
�ร����ม�รถร�บร�ง  ค�ณล�ก�ณ��ฉพ��  �บบ�ล�ร�ยก�รข�งง�นก���ร��ง  �ร��ง�น�ทคน�ค�ฉพ���ย��งน��น  
�ล�ว�ต�กรณ�ด�วย   

�ม���ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��ง�ล�ว�ต�กรณ�  �ด��น�ม�ต�ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ว  
�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�นผ��ลงน�ม�น��ญญ��ร��ข��ตกลงท���ด��ก��ขน��น 

��วนท��  � 
�ล�กปร�ก�น 

 
 

�ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค�   
ข�� ��� �พ���ปร�ก�นคว�ม���ย��ยท����จ�ก�ดข��นจ�กกรณ�ท��ผ��ย��นข����น�  ผ����น�ร�ค�   

�ร��ผ�����บร�ก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มกร�บวนก�รซ����ร��จ��ง  �ร��ก�รจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง   
����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค�  ����ร�บก�รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค�
���ล�กทร�น�ก��  ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ด�วยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ท��ม�วง�ง�นซ���
�ร��จ��ง�ร��วง�ง�นงบปร�ม�ณค��ก���ร��ง  �ก�นกว��  �,���,���  บ�ท  ด�งน�� 

ก�รซ����ร��จ��งด�วยว�ธ�ปร�กวดร�ค����ล�กทร�น�ก��  ���ม�ก�รว�ง�ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค�  
�ดย����ช��ล�กปร�ก�น�ย��ง�น��ง�ย��ง�ด  ด�งต���ปน��   

(�) �ช�ค�ร��ดร�ฟท�ท��ธน�ค�ร�ซ�น���งจ��ย  ซ��ง�ป�น�ช�ค�ร��ดร�ฟท�ลงว�นท��ท���ช��ช�ค�ร��ดร�ฟท�น��น
ช��ร�ต���จ���น��ท��  �ร��ก��นว�นน��น�ม��ก�น  �  ว�นท��ก�ร   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก��ข�งธน�ค�รภ�ย�นปร��ทศต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย
ก���นด 

(�) พ�นธบ�ตรร�ฐบ�ล�ทย   
(�) �น�ง���ค���ปร�ก�นข�งบร���ท�ง�นท�น�ร��บร���ท�ง�นท�น�ล�กทร�พย�ท�� �ด�ร�บ�น�ญ�ต 

���ปร�ก�บก�จก�ร�ง�นท�น�พ���ก�รพ�ณ�ชย��ล�ปร�ก�บธ�รก�จค���ปร�ก�นต�มปร�ก�ศข�งธน�ค�ร 
���งปร��ทศ�ทย  ต�มร�ยช���บร���ท�ง�นท�นท��ธน�ค�ร���งปร��ทศ�ทย�จ�ง�ว�ยน���ทร�บ  �ดย�น��ลม 
����ช�ต�มต�ว�ย��ง�น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 

����ร�บง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ด�วยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ���ม�ก�รว�ง�ล�กปร�ก�น
ก�ร��น�ร�ค�  �ดย����ช��ล�กปร�ก�น�ย��ง�น��ง�ย��ง�ด  ด�งต���ปน�� 

(�) �ง�น�ด 
(�) �ช�ค�ร��ดร�ฟท�ท��ธน�ค�ร�ซ�น���งจ��ย  ซ��ง�ป�น�ช�ค�ร��ดร�ฟท�ลงว�นท��ท���ช��ช�ค�ร��ดร�ฟท�

น��นช��ร�ต���จ���น��ท��  �ร��ก��นว�นน��น�ม��ก�น  �  ว�นท��ก�ร   
(�) �น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รภ�ย�นปร��ทศต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด   
(�) �น�ง���ค���ปร�ก�นข�งบร���ท�ง�นท�น�ร��บร���ท�ง�นท�น�ล�กทร�พย�ท�� �ด�ร�บ�น�ญ�ต 

���ปร�ก�บก�จก�ร�ง�นท�น�พ���ก�รพ�ณ�ชย��ล�ปร�ก�บธ�รก�จค���ปร�ก�นต�มปร�ก�ศข�งธน�ค�ร 
���งปร��ทศ�ทย  ต�มร�ยช���บร���ท�ง�นท�นท��ธน�ค�ร���งปร��ทศ�ทย�จ�ง�ว�ยน���ทร�บ  �ดย�น��ลม 
����ช�ต�มต�ว�ย��ง�น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 

(�) พ�นธบ�ตรร�ฐบ�ล�ทย   
กรณ��ป�นก�รย��นข����น�จ�กต��งปร��ทศ  ����ร�บก�รปร�กวดร�ค�น�น�ช�ต�����ช��น�ง��� 

ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�ร�นต��งปร��ทศท��ม��ล�กฐ�นด�  �ล���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช���ถ���ป�น�ล�กปร�ก�น 
ก�ร��น�ร�ค��ด���กปร��ภท�น��ง 

�นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น��ร��ผ����น�ร�ค�น���ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค�ต�มวรรค��ง  (�)  (�)  
�ร��  (�)  ���ผ��ย��นข����น��ร��ผ����น�ร�ค���ง�ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค��นร�ป�บบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  �นว�น��น�ร�ค�  �ล�����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด���ผ��ย��นข����น�
�ร��ผ����น�ร�ค���งต�นฉบ�บ��ก��รด�งกล��วม�����น�วยง�นข�งร�ฐตรวจ��บคว�มถ�กต��ง  ต�มว�น   
�ล��วล�ท��ก���นด  �ดยจ�ต��งด���น�นก�รว�น�ดว�น�น��งภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�น��น�ร�ค�  
�ว�น�ต��ม���จด���น�นก�รว�น�ดว�น�น��ง�ด�  ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ก���นดม�กกว��  �  ว�น�ด�   
�ต�จ��นวนว�นด�งกล��วต��ง�ม��ก�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�น��น�ร�ค�  ท��งน��  ���ร�บ��ว��ป�น�ง���น�ข 
�น��ก��ร�ช�ญชวน���ช�ด�จนด�วย 

�ล�กปร�ก�น��ญญ� 
ข�� ��� �ล�กปร�ก�น��ญญ�����ช��ล�กปร�ก�น�ย��ง�น��ง�ย��ง�ด  ด�งต���ปน��   
(�) �ง�น�ด   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �ช�ค�ร��ดร�ฟท�ท��ธน�ค�ร�ซ�น���งจ��ย  ซ��ง�ป�น�ช�ค�ร��ดร�ฟท�ลงว�นท��ท���ช��ช�ค�ร��ดร�ฟท�น��น
ช��ร�ต���จ���น��ท��  �ร��ก��นว�นน��น�ม��ก�น  �  ว�นท��ก�ร   

(�) �น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รภ�ย�นปร��ทศต�มต�ว�ย��งท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  
�ดย��จ�ป�น�น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก��ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นดก��ด� 

(�) �น�ง���ค���ปร�ก�นข�งบร���ท�ง�นท�น�ร��บร���ท�ง�นท�น�ล�กทร�พย�ท�� �ด�ร�บ�น�ญ�ต 
���ปร�ก�บก�จก�ร�ง�นท�น�พ���ก�รพ�ณ�ชย��ล�ปร�ก�บธ�รก�จค���ปร�ก�นต�มปร�ก�ศข�งธน�ค�ร 
���งปร��ทศ�ทย  ต�มร�ยช���บร���ท�ง�นท�นท��ธน�ค�ร���งปร��ทศ�ทย�จ�ง�ว�ยน���ทร�บ  �ดย�น��ลม 
����ช�ต�มต�ว�ย��ง�น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 

(�) พ�นธบ�ตรร�ฐบ�ล�ทย   
กรณ��ป�นก�รย��นข����น�จ�กต��งปร��ทศ  ����ร�บก�รปร�กวดร�ค�น�น�ช�ต�����ช��น�ง��� 

ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�ร�นต��งปร��ทศท��ม��ล�กฐ�นด�  �ล���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช���ถ���ป�น 
�ล�กปร�ก�น��ญญ��ด���กปร��ภท�น��ง 

ข�� ��� �ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค��ล��ล�กปร�ก�น��ญญ�  ���ก���นดม�ลค���ป�นจ��นวน�ต�ม
�น��ตร�ร��ยล����ข�งวง�ง�นงบปร�ม�ณ�ร��ร�ค�พ��ด�ท��จ�ดซ���จ�ดจ��งคร��งน��น  �ล�ว�ต�กรณ�  �ว�น�ต� 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��ม�คว�ม���ค�ญ�ป�นพ��ศ�  จ�ก���นด��ตร���งกว�� 
ร��ยล�����ต��ม��ก�นร��ยล���บก��ด�   

�นก�รท����ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��งท��ม�ร�ย��วล�ผ�กพ�นต�ม��ญญ��ก�น  �  ป�  �ล�พ��ด�น��น�ม�ต��งม�
ก�รปร�ก�น�พ���คว�มช��ร�ดบกพร��ง  �ช�น  พ��ด��ช����น�ปล��ง  ���ก���นด�ล�กปร�ก�น�น��ตร�ร��ยล����
ข�งร�ค�พ��ด�ท����งม�บ�น�ต�ล�ป�ข�ง��ญญ�  �ดย���ถ��ว���ล�กปร�ก�นน���ป�นก�รค���ปร�ก�นตล�ด��ย���ญญ�
�ล���ก�นป�ต���ปร�ค�พ��ด�ท����งม�บ�ตกต��ง�ปจ�กร�ค��นร�บป�ก��น���ปร�บปร�ง�ล�กปร�ก�น 
ต�ม��ตร���วนท���ปล��ยน�ปลง�ปน��นก��นครบร�บป�  �นกรณ�ท���ล�กปร�ก�นต��งปร�บปร�ง�นท�งท���พ��มข��น
�ล�ค����ญญ��ม�น���ล�กปร�ก�นม��พ��ม���ครบจ��นวนภ�ย�น  ��  ว�น  ก��นก�ร��งม�บพ��ด�งวด��ดท��ยข�งป�น��น  
����น�วยง�นข�งร�ฐ��ก�ง�นค��พ��ด�งวด��ดท��ยข�งป�น��นท���น�วยง�นข�งร�ฐจ�ต��งจ��ย����ป�น�ล�กปร�ก�น
�น��วนท���พ��มข��น 

ก�รก���นด�ล�กปร�ก�นต�มวรรค�น��ง  จ�ต��งร�บ��ว��ป�น�ง���น�ข�น��ก��ร�ช�ญชวน����ข��ย��นข����น�  
�ร���น��ญญ�ด�วย   

�นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�ว�ง�ล�กปร�ก�นท��ม�ม�ลค����งกว��ท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบ  
��ก��ร�ช�ญชวน  �ร����ญญ�  ����น��ลมร�บ�ด�   

ข�� ��� �นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�นผ��ย��นข����น��ร���ป�นค����ญญ��ม�ต��งว�ง�ล�กปร�ก�น 
ข�� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐค�น�ล�กปร�ก�น����ก�ผ��ย��นข����น�  ค����ญญ�  �ร��ผ��ค���ปร�ก�น

ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �ล�กปร�ก�นก�ร��น�ร�ค����ค�น����ก�ผ��ย��นข����น�  �ร��ผ��ค���ปร�ก�นภ�ย�น  ��  ว�น 
น�บถ�ดจ�กว�นท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�พ�จ�รณ����นช�บร�ยง�นผลค�ด�ล��กผ��ชน�ก�รซ����ร��จ��ง�ร�ยบร��ย�ล�ว  
�ว�น�ต�ผ��ย��นข����น�ร�ยท��ค�ด�ล��ก�ว�ซ��ง��น�ร�ค�ต�����ด�ม��ก�น  �  ร�ย  ���ค�น�ด�ต���ม����ด�ท����ญญ� 
�ร��ข��ตกลง  �ร��ผ��ย��นข����น��ด�พ�นจ�กข��ผ�กพ�น�ล�ว   

(�) �ล�กปร�ก�น��ญญ����ค�น����ก�ค����ญญ�  �ร��ผ��ค���ปร�ก�น�ดย�ร�ว  �ล��ย��งช��ต��ง�ม��ก�น  
��  ว�น  น�บถ�ดจ�กว�นท��ค����ญญ�พ�นจ�กข��ผ�กพ�นต�ม��ญญ��ล�ว 

ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท���ม�ต��งม�ก�รปร�ก�น�พ���คว�มช��ร�ดบกพร��ง���ค�น�ล�กปร�ก�น����ก�ค����ญญ�
�ร��ผ��ค���ปร�ก�นต�ม��ตร���วนข�งพ��ด�ซ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บม�บ�ว��ล�ว  �ต�ท��งน��จ�ต��งร�บ��ว��ป�น
�ง���น�ข�น��ก��ร�ช�ญชวน�ล��น��ญญ�ด�วย 

ก�รค�น�ล�กปร�ก�นท���ป�น�น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�ร  บร���ท�ง�นท�น�ร��บร���ท�ง�นท�น�ล�กทร�พย�  
�นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��ม�ม�ร�บภ�ย�นก���นด�วล�ข��งต�น  ���ร�บ��งต�นฉบ�บ�น�ง���ค���ปร�ก�น
����ก�ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�  �ดยท�ง�ปร�ณ�ย�ลงท��บ�ยน�ดย�ร�วพร��มก�บ�จ�ง���ธน�ค�รบร���ท�ง�นท�น
�ร��บร���ท�ง�นท�น�ล�กทร�พย�  ผ��ค���ปร�ก�นทร�บด�วย  ����ร�บ�น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก�� 
ข�งธน�ค�ร���ค�น�ก�ธน�ค�รผ����ก�น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก��ผ��นท�งร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ
ด�วย���ล�กทร�น�ก�� 

ข�� ��� �นก�รท����ญญ���กม�ก�ร�ก��ข��ญญ��ล�ม�ผลท�����วง�ง�นต�ม��ญญ�น��น
�ปล��ยน�ปลง�ปจ�ก�ด�ม�นกรณ��พ��มข��น  ค����ญญ�ต��งน���ล�กปร�ก�น��ญญ�ม�ว�ง�ท��ก�บวง�ง�น
�ล�กปร�ก�น��ญญ�ท���ด��พ��มน��น   

ถ���ล�กปร�ก�น��ญญ�ท��ค����ญญ�น��ม�ม�บ�ว��พ����ป�น�ล�กปร�ก�นก�รปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�ลดลง
�ร�������มค��ลง  �ร��ม���ย��ม�คร�บคล�มถ�งคว�มร�บผ�ดข�งค����ญญ�ตล�ด��ย���ญญ�  �ม�ว��ด�วย��ต��ด �  
ก�ต�มรวมถ�ง��งม�บง�นล��ช���ป�น��ต����ร�ย��วล��ล�ว��ร�จ�ร��ว�นครบก���นดคว�มร�บผ�ด�นคว�มช��ร�ด
บกพร��งต�ม��ญญ��ปล��ยน�ปลง�ป  ค����ญญ�ต��ง���ล�กปร�ก�น��ม��ร���ล�กปร�ก�น�พ��ม�ต�ม���ม�จ��นวน
ครบถ�วนต�มม�ลค��ท��ก���นด�น��ญญ�ม�ม�บ���ภ�ย�นร�ย��วล�ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด 

�ล�กปร�ก�นก�รร�บ�ง�นล�วง�น�� 
ข�� ��� �ล�กปร�ก�นก�รร�บ�ง�นล�วง�น��ต�มข��  ��  วรรค��ง  �ร��ข��  ���  วรรค�น��ง  

�ล�ว�ต�กรณ�  �ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด���ก�ง�นท��จ�จ��ย�ต�ล�คร��งท��จ��ช�ค�น�ง�นล�วง�น��ท��ค����ญญ��ด�ร�บ 
�ป�ป�นจ��นวน�ท���ด�ล�ว  �ร��น���ล�กปร�ก�นม�ว�ง�ท��ก�บม�ลค��ข�ง�ง�นท��ต��ง��ก  ค����ญญ���ม�รถ 
ข�ค�น�ล�กปร�ก�นก�รร�บ�ง�นล�วง�น���ต�บ�ง��วน�ด�  ท��งน��  จ�ต��งร�บ��ว��ป�น�ง���น�ข�น��ก��ร�ช�ญชวน
�ล��น��ญญ�ด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ล�กปร�ก�นผลง�น 
ข�� ��� �นก�รจ��งง�นก���ร��งท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�บ�งก�รช��ร��ง�นค��จ��ง��ก�ป�นงวด  

�ล�ม�คว�มปร��งค����ม�ก�ร��ก�ง�นปร�ก�นผลง�น�น�ต�ล�งวด  ���ก���นดก�ร��ก�ง�นต�ม��ตร� 
ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดข�ง�ง�นท��ต��งจ��ย�นงวดน��น�พ����ป�น�ล�กปร�ก�น  �นกรณ�ท���ง�นปร�ก�นผลง�น
ถ�ก��ก�ว��ล�ว�ป�นจ��นวน�ม�ต���กว����ตร�ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  ค����ญญ�ม���ทธ�ท��จ�ข��ง�นปร�ก�น
ผลง�นค�น  �ดยค����ญญ�จ�ต��งน���น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�ร�ร���น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก�� 
ข�งธน�ค�รภ�ย�นปร��ทศม�ค���ปร�ก�น�ทนก�ร��ก�ง�น  �ดยม���ย�ก�รค���ปร�ก�นต�มท��ผ��ว��จ��ง 
จ�ก���นดก��ด� 

ข�� ��� �นก�รจ��งท��ปร�ก��จ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐท���บ�งก�รช��ร��ง�น��ก�ป�นงวด  ���ผ��ว��จ��ง 
��ก�ง�นท��จ�จ��ย�ต�ล�คร��ง�น��ตร��ม�ต���กว��ร��ยล�����ต��ม��ก�นร��ยล���บข�ง�ง�นค��จ��ง  �พ����ป�น 
ก�รปร�ก�นผลง�น  �ร��จ�����น�วยง�นข�งร�ฐท���ป�นท��ปร�ก���ช��น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�ร 
�ร���น�ง���ค���ปร�ก�น���ล�กทร�น�ก��ข�งธน�ค�รภ�ย�นปร��ทศท��ม���ย�ก�รค���ปร�ก�นต�มท��ผ��ว��จ��ง 
จ�ก���นดม�ว�งค���ปร�ก�น�ทน�ง�นท����ก�ว�ก��ด�  ท��งน��  ���ก���นด�ป�น�ง���น�ข�ว��น��ญญ�ด�วย 

�มวด  � 
ก�รบร���ร��ญญ��ล�ก�รตรวจร�บพ��ด� 

 
 

ข�� ��� คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นซ����ร��ง�นจ��ง  ม��น��ท��ด�งน�� 
(�) ตรวจร�บพ��ด�  ณ  ท��ท��ก�รข�งผ���ช�พ��ด�น��น  �ร���ถ�นท��ซ��งก���นด�ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง 
ก�รตรวจร�บพ��ด�  ณ  �ถ�นท�����น  �นกรณ�ท���ม�ม���ญญ��ร��ข��ตกลง  จ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�ก

��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐก��น 
(�) ตรวจร�บพ��ด����ถ�กต��งครบถ�วนต�ม�ล�กฐ�นท��ตกลงก�น�ว�  ����ร�บกรณ�ท��ม�ก�รทดล�ง

�ร��ตรวจ��บ�นท�ง�ทคน�ค�ร��ท�งว�ทย�ศ��ตร�  จ��ช�ญผ��ช��น�ญก�ร�ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ��ก��ยวก�บพ��ด�น��น
ม����ค��ปร�ก��  �ร����งพ��ด�น��น�ปทดล�ง�ร��ตรวจ��บ  ณ  �ถ�นท��ข�งผ��ช��น�ญก�ร�ร��ผ��ทรงค�ณว�ฒ�น��น �  
ก��ด� 

�นกรณ�จ���ป�นท���ม���ม�รถตรวจน�บ�ป�นจ��นวน�น�วยท��ง�มด�ด�  ���ตรวจร�บต�ม�ล�กว�ช�ก�ร�ถ�ต� 
(�) ���ตรวจร�บพ��ด��นว�นท��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งน��พ��ด�ม���ง�ล����ด���น�นก�ร�����ร�จ���น

�ดย�ร�วท����ด 
(�) �ม���ตรวจถ�กต��งครบถ�วน�ล�ว  ���ร�บพ��ด��ว��ล�ถ��ว��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��ง�ด���งม�บพ��ด�

ถ�กต��งครบถ�วนต��ง�ต�ว�นท��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งน��พ��ด�น��นม���ง  �ล�วม�บ�ก��จ���น��ท��พร��มก�บท���บตรวจร�บ  
�ดยลงช����ว��ป�น�ล�กฐ�น�ย��งน��ย  �  ฉบ�บ  ม�บ�ก�ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��ง  �  ฉบ�บ  �ล��จ���น��ท��  �  ฉบ�บ  
�พ���ด���น�นก�ร�บ�กจ��ย�ง�นต�มร��บ�ยบข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�ร�ยง�น�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�นกรณ�ท�����นว��พ��ด�ท����งม�บ  ม�ร�ยล����ยด�ม��ป�น�ปต�มข��ก���นด�น��ญญ��ร��ข��ตกลง  
���ร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท��  �พ���ทร�บ�ล����งก�ร   

(�) �นกรณ�ท��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��ง��งม�บพ��ด�ถ�กต��ง�ต��ม�ครบจ��นวน  �ร����งม�บครบจ��นวน
�ต��ม�ถ�กต��งท��ง�มด  ถ����ญญ��ร��ข��ตกลงม��ด�ก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น  ���ตรวจร�บ�ว��ฉพ��จ��นวน 
ท��ถ�กต��ง  �ดยถ��ปฏ�บ�ต�ต�ม  (�)  �ล����ร�บร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท�� 
�พ����จ�ง���ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งทร�บภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�นตรวจพบ  �ต�ท��งน��  �ม�ต�ด��ทธ��
�น�วยง�นข�งร�ฐท��จ�ปร�บผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��ง�นจ��นวนท����งม�บ�ม�ครบถ�วน�ร���ม�ถ�กต��งน��น 

(�) ก�รตรวจร�บพ��ด�ท��ปร�ก�บก�น�ป�นช�ด�ร���น�วย  ถ��ข�ด��วนปร�ก�บ�ย��ง�ด�ย��ง�น��ง
�ป�ล�วจ��ม���ม�รถ�ช�ก�ร�ด��ดย�มบ�รณ�  ���ถ��ว��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งย�งม��ด���งม�บพ��ด�น��น  �ล��ดยปกต� 
���ร�บร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ����จ�ง���ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งทร�บภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร   
น�บถ�ดจ�กว�นท��ตรวจพบ 

(�) ถ��กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�บ�งคน�ม�ย�มร�บพ��ด��ดยท��คว�ม���น�ย�ง�ว������น���ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�ร  ถ����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���งก�ร���ร�บพ��ด�น��น�ว�  จ�งด���น�นก�ร
ต�ม  (�)  �ร��  (�)  �ล�ว�ต�กรณ� 

ข�� ��� คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นจ��งก���ร��ง  ม��น��ท��ด�งน�� 
(�) ตรวจ��บค�ณว�ฒ�ข�งผ��ควบค�มง�นก���ร��งข�งผ�� ร�บจ��ง��� �ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย 

ว��ด�วยก�รควบค�ม��ค�ร 
(�) ตรวจ��บร�ยง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ร�บจ��ง  �ล���ต�ก�รณ��วดล��มท��ผ��ควบค�มง�น 

ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐร�ยง�น  �ดยตรวจ��บก�บ�บบร�ปร�ยก�รล����ยด�ล�ข��ก���นด�น��ญญ� 
�ร��ข��ตกลงท�ก��ปด���  รวมท��งร�บทร�บ�ร��พ�จ�รณ�ก�ร���ง�ย�ดง�น  �ร��พ�กง�นข�งผ��ควบค�มง�น  
�ล�วร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�รต���ป 

(�) ���คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��ร��กรรมก�รท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�
��กตรวจง�นจ��ง  ณ  �ถ�นท��ท��ก���นด�ว��น��ญญ��ร��ท��ตกลง���ท��ง�นจ��งน��น �  ต�ม�วล�ท����ม���ม
�ล����น�มควร  �ล�จ�ดท��บ�นท�กผลก�ร��กตรวจง�นจ��งน��น�ว��พ����ป�น�ล�กฐ�นด�วย 

(�) น�กจ�กก�รด���น�นก�รต�ม  (�)  �ล�  (�)  �นกรณ�ม�ข���ง��ย�ร��ม�กรณ�ท�����นว��   
�บบร�ปร�ยก�รล����ยด�ล�ข��ก���นด�น��ญญ��ร��ม�ข��ตกลงม�ข��คว�มคล�ด�คล���น�ล�กน��ย   
�ร���ม��ป�น�ปต�ม�ล�กว�ช�ก�รช��ง���ม����น�จ���ง�ปล��ยน�ปลง�ก��ข�พ��ม�ต�ม  �ร��ต�ดท�นง�นจ��ง�ด�ต�มท��
���น�มควร  �ล�ต�ม�ล�กว�ช�ก�รช��ง  �พ�������ป�น�ปต�ม�บบร�ปร�ยก�รล����ยด 

(�) �ดยปกต����ตรวจผลง�นท��ผ��ร�บจ��ง��งม�บภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บ�ต�ว�นท��ปร�ธ�นกรรมก�ร
�ด�ร�บทร�บก�ร��งม�บง�น  �ล����ท��ก�รตรวจร�บ�����ร�จ���น�ป�ดย�ร�วท����ด 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �ม���ตรวจ���นว���ป�นก�รถ�กต��งครบถ�วน�ป�น�ปต�ม�บบร�ปร�ยก�รล����ยด�ล�ข��ก���นด 
�น��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ว  ���ถ��ว��ผ��ร�บจ��ง��งม�บง�นครบถ�วนต��ง�ต�ว�นท��ผ��ร�บจ��ง��งง�นจ��งน��น   
�ล����ท���บร�บร�งผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นท��ง�มด�ร���ฉพ��งวด  �ล�ว�ต�กรณ�  �ดยลงช����ว��ป�น�ล�กฐ�น
�ย��งน��ย  �  ฉบ�บ  ม�บ����ก�ผ��ร�บจ��ง  �  ฉบ�บ  �ล��จ���น��ท��  �  ฉบ�บ  �พ���ท��ก�ร�บ�กจ��ย�ง�น 
ต�มร��บ�ยบว��ด�วยก�ร�บ�กจ��ย�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ร�ยง�น�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด����นว��ผลง�นท����งม�บท��ง�มด�ร��งวด�ดก�ต�ม�ม��ป�น 
�ปต�ม�บบร�ปร�ยก�รล����ยด�ล�ข��ก���นด�น��ญญ��ร��ข��ตกลง  ���ร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ทร�บ�ร�����งก�ร  �ล�ว�ต�กรณ�   

(�) �นกรณ�ท��กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�บ�งคน�ม�ย�มร�บง�น�ดยท��คว�ม���น�ย�ง�ว�  �����น�
��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�ร  ถ����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���งก�ร���ตรวจร�บง�นจ��งน��น�ว�
จ�งด���น�นก�รต�ม  (�) 

ข�� ��� �นก�รจ��งก���ร��ง�ต�ล�คร��งท��ม�ข��นต�นก�รด���น�นก�ร�ป�นร�ย� �  ��นจ���ป�นต��งม�
ก�รควบค�มง�น�ย��ง�กล�ช�ด  �ร��ม��ง���น�ขก�รจ��ย�ง�น�ป�นงวดต�มคว�มก��ว�น��ข�งง�น  �����ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งผ��ควบค�มง�นท��ม�คว�มร��คว�มช��น�ญท�งด��นช��งต�มล�ก�ณ�ข�งง�นก���ร��ง
จ�กข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  พน�กง�นร�ชก�ร  พน�กง�นม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  �ร��พน�กง�น 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ร��ข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  
พน�กง�นร�ชก�ร  พน�กง�นม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  �ร��พน�กง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���น
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���น  ต�มท���ด�ร�บคว�มย�นย�มจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐท��ผ��น��น��งก�ด�ล�ว   
�นกรณ�ท��ล�ก�ณ�ข�งง�นก���ร��งม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�คว�มร��คว�มช��น�ญ�ล�ยด��น  จ��ต�งต��ง 
ผ��ควบค�มง�น�ฉพ��ด��น�ร���ป�นกล��มบ�คคลก��ด�   

ผ��ควบค�มง�นควรม�ค�ณว�ฒ�ต�มท��ผ����ก�บบ��น��น�  �ล��ดยปกต�จ�ต��งม�ค�ณว�ฒ��ม�ต���กว��
ร�ด�บปร�ก�ศน�ยบ�ตรว�ช�ช�พ   

�นกรณ�จ���ป�นจ�ต��งจ��งผ�����บร�ก�รควบค�มง�นก���ร��ง�ป�นผ��ควบค�มง�น  ���ด���น�นก�รจ��ง
�ดยถ��ปฏ�บ�ต�ต�ม�มวด  � 

ข�� ��� ผ��ควบค�มง�น  ม��น��ท��ด�งน��   
(�) ตรวจ�ล�ควบค�มง�น  ณ  �ถ�นท��ท��ก���นด�ว��น��ญญ�  �ร��ท��ตกลง���ท��ง�นจ��งน��น �  

ท�กว�น����ป�น�ปต�ม�บบร�ปร�ยก�รล����ยด  �ล�ข��ก���นด�น��ญญ�ท�กปร�ก�ร�ดย���ง�ปล��ยน�ปลง
�ก��ข�พ��ม�ต�ม  �ร��ต�ดท�นง�นจ��ง�ด�ต�มท�����น�มควร  �ล�ต�ม�ล�กว�ช�ช��ง�พ�������ป�น�ปต�ม�บบ 
ร�ปร�ยก�รล����ยด  �ล�ข��ก���นด�น��ญญ�  ถ��ผ��ร�บจ��งข�ดข�น�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มก����ง����ย�ดง�นน��น�ฉพ��
��วน�น��ง��วน�ด�ร��ท��ง�มด�ล�ว�ต�กรณ��ว�ก��น  จนกว��ผ��ร�บจ��งจ�ปฏ�บ�ต����ถ�กต��งต�มค�����ง�ล����
ร�ยง�นคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���ท���น��ท��ร�บผ�ดช�บก�รบร���ร��ญญ� 
�ร��ข��ตกลง  �ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�ท���ป�นง�นจ��งก���ร��งท�นท�   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �นกรณ�ท��ปร�กฏว���บบร�ปร�ยก�รล����ยด  �ร��ข��ก���นด�น��ญญ�ม�ข��คว�มข�ดก�น  
�ร���ป�นท��ค�ด�ม�ย�ด�ว��ถ�ง�ม�ว��ง�นน��นจ��ด��ป�น�ปต�ม�บบร�ปร�ยก�รล����ยด  �ล�ข��ก���นด�น��ญญ�  
�ต��ม�������ร�จ�ล�วจ��ม�ม��นคง�ข�ง�รง  �ร���ม��ป�น�ปต�ม�ล�กว�ช�ช��งท��ด�  �ร���ม�ปล�ดภ�ย������งพ�กง�น
น��น�ว�ก��น  �ล�วร�ยง�นคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���ท���น��ท��ร�บผ�ดช�บ 
ก�รบร���ร��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�ท���ป�นง�นจ��งก���ร��ง�ดย�ร�ว   

(�) จดบ�นท�ก�ภ�พก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ร�บจ��ง�ล���ต�ก�รณ��วดล��ม�ป�นร�ยว�น  พร��มท��ง
ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น  �ร��ก�ร�ย�ดง�น�ล�����ต�ท��ม�ก�ร�ย�ดง�น�ย��งน��ย  �  ฉบ�บ  �พ���ร�ยง�น 
���คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���ท���น��ท��ร�บผ�ดช�บก�รบร���ร��ญญ� 
�ร��ข��ตกลง�ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�ท���ป�นง�นจ��งก���ร��งทร�บท�ก��ปด���  �ล��ก�บร�ก���ว��พ���ม�บ
����ก��จ���น��ท���ม�����ร�จง�น�ต�ล�งวด  �ดยถ��ว���ป�น��ก��ร���ค�ญข�งท�งร�ชก�ร�พ���ปร�ก�บก�รตรวจ��บ
ข�งผ��ม��น��ท��   

ก�รบ�นท�กก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ร�บจ��ง���ร�บ�ร�ยล����ยดข��นต�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ว��ด�ท���ช�ด�วย   
(�) �นว�นก���นด�ร��มง�นข�งผ��ร�บจ��งต�ม��ญญ��ล��นว�นถ�งก���นด��งม�บง�น�ต�ล�งวด  

���ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ร�บจ��งว���ป�น�ปต�ม��ญญ��ร���ม�  ���คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด� 
�ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���ท���น��ท��ร�บผ�ดช�บก�รบร���ร��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�   
ท���ป�นง�นจ��งก���ร��งทร�บภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บ�ต�ว�นถ�งก���นดน��น �   

ข�� ��� คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นจ��งท��ปร�ก��  ม��น��ท��ด�งน�� 
(�) ก��ก�บ�ล�ต�ดต�มง�นจ��งท��ปร�ก������ป�น�ปต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง 
(�) ตรวจร�บง�นจ��งท��ปร�ก��  ณ  ท��ท��ก�รข�งผ��ว��จ��ง  �ร���ถ�นท��ซ��งก���นด�ว��น��ญญ�

�ร��ข��ตกลง 
(�) �ดยปกต����ตรวจร�บง�นจ��งท��ปร�ก���นว�นท��ท��ปร�ก��น��ผลง�นม���ง  �ล����ด���น�นก�ร

�����ร�จ���น�ป�ดย�ร�วท����ด 
(�) �ม���ตรวจถ�กต��ง�ล�ครบถ�วนต�มท��ก���นด�ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ว  ���ร�บง�นจ��ง 

ท��ปร�ก���ว��ล�ถ��ว��ท��ปร�ก���ด���งม�บง�นถ�กต��งครบถ�วนต��ง�ต�ว�นท��ท��ปร�ก��น��ผลง�นม���ง   
�ล�วม�บ�ก��จ���น��ท��พร��มก�บท���บตรวจร�บ  �ดยลงช����ว��ป�น�ล�กฐ�น�ย��งน��ย  �  ฉบ�บ  ม�บ�ก�ท��ปร�ก��  
�  ฉบ�บ  �ล��จ���น��ท��  �  ฉบ�บ  �พ���ท��ก�ร�บ�กจ��ย�ง�นต�มร��บ�ยบว��ด�วยก�ร�บ�กจ��ย�ง�น 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ร�ยง�น�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ   

 �นกรณ�ท�����นว��ผลง�นท����งม�บท��ง�มด�ร��งวด�ดก�ต�ม�ม��ป�น�ปต�มข��ก���นด�น��ญญ�
�ร��ข��ตกลง  ม����น�จ���ง����ก��ข�ปล��ยน�ปลง�พ��ม�ต�ม  �ร��ต�ดท�นซ��งง�นต�ม��ญญ�  �ล�ว���ร�ยง�น
��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ทร�บ  �ร�����งก�ร  �ล�ว�ต�กรณ� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �นกรณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�บ�งคน�ม�ย�มร�บง�น  ���กรรมก�รด�งกล��วท��คว�ม���น�ย�ง�ว�  
�ล�ว�����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�ร  ถ����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���งก�ร���ร�บผลง�นน��น�ว�  
จ�งด���น�นก�รต�ม  (�) 

ข�� ��� คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด��นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งม��น��ท��  
ด�งน�� 

(�) ตรวจ���ถ�กต��งต�มท��ร�บ��ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง   
(�) ตรวจร�บง�น  ณ  ท��ท��ก�รข�งผ��ว��จ��ง  �ร���ถ�นท��ซ��งก���นด�ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง 
(�) �ดยปกต����ตรวจร�บง�น�นว�นท��ผ�����บร�ก�รน��ผลง�นม���ง  �ล����ด���น�นก�ร�����ร�จ���น 

�ป�ดย�ร�วท����ด 
(�) �นกรณ�ท��ผลง�นบกพร��ง�ร���ม��ป�น�ปต�มคว�มปร��งค�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ��น�น���งม�จ�ก

�ม��ด�ด���น�นก�ร���ถ�กต��งต�ม�ล�กว�ช�ก�รท�ง�ถ�ป�ตยกรรม  �ล��ร��ว�ศวกรรม  ต��งร�บ�จ�ง���ผ�����บร�ก�ร
ด���น�นก�ร�ก��ข����ป�นท���ร�ยบร��ย�ดย�ร�ว 

(�) �ม���ตรวจถ�กต��ง�ล�ครบถ�วนต�มท��ก���นด�ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ว  ���ร�บง�น�ว�
�ล�ถ��ว��ผ�����บร�ก�ร�ด���งม�บง�นถ�กต��งครบถ�วนต��ง�ต�ว�นท��ผ�����บร�ก�รน��ผลง�นม���ง  �ล�วม�บ�ก�
�จ���น��ท��พร��มก�บท���บตรวจร�บ  �ดยลงช����ว��ป�น�ล�กฐ�น�ย��งน��ย  �  ฉบ�บ  ม�บ�ก�ผ�����บร�ก�ร  �  ฉบ�บ  
�ล��จ���น��ท��  �  ฉบ�บ  �พ���ท��ก�ร�บ�กจ��ย�ง�นต�มร��บ�ยบว��ด�วยก�ร�บ�กจ��ย�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
�ล�ร�ยง�น�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ 

 �นกรณ�ท�����นว��ผลง�นท����งม�บท��ง�มด�ร��งวด�ดก�ต�ม�ม��ป�น�ปต�มข��ก���นด�น��ญญ�
�ร��ข��ตกลง  ม����น�จ���ง����ก��ข�ปล��ยน�ปลง�พ��ม�ต�ม  �ร��ต�ดท�นซ��งง�นต�ม��ญญ�  ��กค����ญญ� 
�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มม����น�จท��จ����ง����ย�ดง�นน��นช��วคร�ว�ด�  �ร�����ร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
ผ��น��ว�น���จ���น��ท���พ���ทร�บ  �ร�����งก�ร  �ล�ว�ต�กรณ� 

(�) �นกรณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�บ�งคน�ม�ย�มร�บง�น  ���กรรมก�รด�งกล��วท��คว�ม���น�ย�ง�ว�  
�ล�ว�����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���พ�จ�รณ����งก�ร  ถ����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���งก�ร���ร�บผลง�นน��น�ว�  
จ�งด���น�นก�รต�ม  (�) 

ข�� ��� กรณ�ท����ญญ��ร��ข��ตกลง�ด�ครบก���นด��งม�บ�ล�ว  �ล�ม�ค��ปร�บ�ก�ดข��น   
����น�วยง�นข�งร�ฐ�จ�งก�ร�ร�ยกค��ปร�บต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลงจ�กค����ญญ�ภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร   
น�บถ�ดจ�กว�นครบก���นด��งม�บ  �ล��ม���ค����ญญ��ด���งม�บพ��ด�  ����น�วยง�นข�งร�ฐบ�ก�งวน��ทธ��
ก�ร�ร�ยกค��ปร�บ�นขณ�ท��ร�บม�บพ��ด�น��นด�วย 

ข�� ��� ก�รงด�ร��ลดค��ปร�บ����ก�ค����ญญ�  �ร��ก�รขย�ย�วล�ท��ก�รต�ม��ญญ� 
�ร��ข��ตกลงต�มม�ตร�  ���  �นกรณ�ท��ม���ต��ก�ดจ�กคว�มผ�ด�ร��คว�มบกพร��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ   
�ร����ต���ดว���ย   �ร���ก�ดจ�กพฤต�ก�รณ���น�น�� ง��น�ดท��ค����ญญ��ม�ต��งร�บผ�ดต�มกฎ�ม�ย   
�ร����ต����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  ท�����ค����ญญ��ม���ม�รถ��งม�บ���งข�ง�ร��ง�นต�ม�ง���น�ข



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�ล�ก���นด�วล����ง��ญญ��ด�  ����น�วยง�นข�งร�ฐร�บ��ว��น��ญญ��ร��ข��ตกลงก���นด���ค����ญญ� 
ต��ง�จ�ง��ต�ด�งกล��ว����น�วยง�นข�งร�ฐทร�บภ�ย�น  ��  ว�น  น�บถ�ดจ�กว�นท����ต�น��น�ด����น��ดลง   
�ร��ต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  ��กม��ด��จ�งภ�ย�น�วล�ท��ก���นด  ค����ญญ�จ�ยกม�กล��ว���ง�พ���ข�งด
�ร��ลดค��ปร�บ  �ร��ข�ขย�ย�วล��นภ�ย�ล�งม��ด�  �ว�น�ต�กรณ���ต��ก�ดจ�กคว�มผ�ด�ร��คว�มบกพร��ง
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐซ��งม��ล�กฐ�นช�ด�จ�ง  �ร���น�วยง�นข�งร�ฐทร�บด��ย���ล�วต��ง�ต�ต�น   

ข�� ��� น�กจ�กก�รบ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลงต�มม�ตร�  ���  ��กปร�กฏว��ค����ญญ�
�ม���ม�รถปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลง�ด�  �ล�จ�ต��งม�ก�รปร�บต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลงน��น 
��กจ��นวน�ง�นค��ปร�บจ��ก�นร��ยล���บข�งวง�ง�นค��พ��ด��ร��ค��จ��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�
ด���น�นก�รบ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลง  �ว�น�ต�ค����ญญ�จ��ด�ย�นย�ม���ยค��ปร�บ����ก��น�วยง�นข�งร�ฐ
�ดย�ม�ม��ง���น�ข�ด �  ท��ง���น  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ผ��นปรนก�รบ�ก�ล�ก��ญญ��ด��ท��ท��จ���ป�น   

ข�� ��� ภ�ย�ล�งจ�ก���น��ด��ญญ�  ร��ว��งท���ย���นร��ว��งร�ย��วล�ร�บปร�ก�นคว�มช��ร�ด
บกพร��ง  �����ว�น���น�วยง�นผ��คร�บคร�งพ��ด�  �ร��ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ยม��น��ท��ร�บผ�ดช�บด��ล
บ��ร�งร�ก���ล�ตรวจ��บคว�มช��ร�ดบกพร��งข�งพ��ด�  �ว�น�ต�กรณ�ท���ม�ม�ผ��คร�บคร�งพ��ด��ร��ม� 
�ล�ย�น�วยง�นคร�บคร�ง  �����ว�น���จ���น��ท��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บด��ลบ��ร�งร�ก���ล�ตรวจ��บ 
คว�มช��ร�ดบกพร��งข�งพ��ด�น��น 

ข�� ��� �นกรณ�ท��ปร�กฏคว�มช��ร�ดบกพร��งข�งพ��ด�ภ�ย�นร�ย��วล�ข�งก�รปร�ก�น 
คว�มช��ร�ดบกพร��งต�ม��ญญ�  ���ผ��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บต�มข��  ���  ร�บร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
�พ����จ�ง���ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��งด���น�นก�ร�ก��ข�ร��ซ��ม�ซมท�นท�  พร��มท��ง�จ�ง���ผ��ค���ปร�ก�น  (ถ��ม�)  
ทร�บด�วย 

ข�� ��� �ม����ด�ด���น�นก�รต�มข��  ���  �ล�ว  กรณ�ท����ญญ�จ�ครบก���นดร�บปร�ก�น 
คว�มช��ร�ดบกพร��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ถ�งคว�มช��ร�ดบกพร��งข�งพ��ด�  �พ���ป��งก�นคว�ม���ย��ย  
จ�กน��น���ค�น�ล�กปร�ก�น��ญญ�ต���ป 

ค�����ย��ย 
ข�� ��� กรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด��ป�นฝ��ยบ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลง  �ร��ก�รบ�ก�ล�ก��ญญ�

�ร��ข��ตกลงน��น�ป�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด��ร�ยกค��ปร�บ�ล�ว�ต�กรณ�  ��กค����ญญ����นว��  
�น�วยง�นข�งร�ฐต��งร�บผ�ดชด�ช�ค�����ย��ย  ค����ญญ�จ�ย��นค��ข�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ���พ�จ�รณ�ชด�ช�
ค�����ย��ยก��ด�  ต�มคว�ม�นม�ตร�  ���  วรรค��ม  �ดยม��ล�ก�กณฑ�ด�งน��   

(�) ���ค����ญญ�ย��นค��ข�ม�ย�ง�น�วยง�นข�งร�ฐค����ญญ�ภ�ย�น  ��  ว�น  น�บถ�ดจ�กว�นท���ด�ม�
ก�รบ�ก�ล�ก��ญญ� 

(�) ค��ข�ต��งท���ป�น�น�ง���ลงล�ยม��ช���ผ��ร��ง  �ล�ร�บ�ข���ท�จจร�ง�ล���ต�ผล��น�ป�น��ต�
���งก�ร�ร�ยกร��ง���ช�ด�จน  พร��ม�นบ��ก��ร�ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�ปด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) �น�วยง�นข�งร�ฐต��ง��ก�บร�บค��ข�����ว��ป�น�ล�กฐ�น�ล�พ�จ�รณ�ค��ข�น��น����ล�ว��ร�จ
ภ�ย�น  ��  ว�น  น�บถ�ดจ�กว�นท���ด�ร�บค��ข�  ��ก�ม���จพ�จ�รณ��ด�ท�น�นก���นดน��น  ���ข�ขย�ย
ร�ย��วล���ก�ปต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด��ม��ก�น  ��  ว�นน�บถ�ดจ�กว�นครบก���นด�วล�ด�งกล��ว   

(�) ����น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�คว�ม���ย��ย  �ล����ท���น��ท��ต�มข��  ���   
(�) ����น�วยง�นข�งร�ฐ�จ�งผลก�รพ�จ�รณ��ป�น�น�ง����ปย�งค����ญญ��ม���พ�จ�รณ�ค��ร��ง 

�ล�ว��ร�จภ�ย�น  �  ว�นท��ก�ร  น�บถ�ดจ�กว�นท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ���นช�บด�วยก�บผลก�รพ�จ�รณ� 
�ม����น�วยง�นข�งร�ฐม��น�ง����จ�งผลก�รพ�จ�รณ��ป�น�ช�น�ด�ล�ว  ��กค����ญญ�ย�ง�ม�พ��จ 

�นผลก�รพ�จ�รณ�ก����ม���ทธ�ฟ��งคด�ต��ศ�ล�พ����ร�ยก���ชด�ช�ค�����ย��ยต�ม��ญญ�ต���ป   
ข�� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�รคณ��น��ง�ร�ยกว��  “คณ�กรรมก�ร

พ�จ�รณ�คว�ม���ย��ย”  ปร�ก�บด�วยปร�ธ�นกรรมก�ร  �  คน  �ล�กรรมก�ร�ย��งน��ย  �  คน  
�ดย����ต�งต��งจ�กข��ร�ชก�ร  ล�กจ��งปร�จ��  พน�กง�นร�ชก�ร  พน�กง�นม��ว�ทย�ล�ย  พน�กง�นข�งร�ฐ  
�ร��พน�กง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ร�ยกช����ย��ง���น  ภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �นกรณ�จ���ป�น 
�ร���พ���ปร��ยชน��นก�รพ�จ�รณ�ว�น�จฉ�ยจ��ต�งต��งบ�คคล���น��ก�ม��ก�น  �  คนร�วม�ป�นกรรมก�รด�วยก��ด�   

ข�� ��� คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�คว�ม���ย��ย  ม��น��ท��ด�งน�� 
(�) ตรวจ��บร�ยล����ยดข���ท�จจร�งต�มค��ร��งข�งค����ญญ� 
(�) �นกรณ�จ���ป�นจ��ช�ญค����ญญ�  �ร��บ�คคลท���ก��ยวข��ง�น�ร���งน��น  ม���บถ�ม�ร�����ข���ท�จจร�ง

�น��วนท���ก��ยวข��ง�ด� 
(�) พ�จ�รณ�ค�����ย��ย�ล�ก���นดวง�ง�นค�����ย��ยท���ก�ดข��น  (ถ��ม�) 
(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  ต�ม  (�)  ถ�ง  (�)  พร��มคว�ม���น��น���ว�น��

�น�วยง�นข�งร�ฐ 
ก�รพ�จ�รณ�ค�����ย��ยต�มวรรค�น��ง���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�ต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�ร

ว�น�จฉ�ยก���นด  �ล��นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รม�คว�ม���นว��  �น�วยง�นข�งร�ฐต��งชด�ช�ค�����ย��ย   
�ล�ม�วง�ง�นค�����ย��ยคร��งล��ก�น  ��,���  บ�ท  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท��ร�ยง�นคว�ม���น��น�
กร�ทรวงก�รคล�ง�พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ  ท��งน��  �ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�รร�ยง�น  ����ป�น�ปต�มท��
กร�ทรวงก�รคล�งก���นด   

�มวด  � 
ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�ร 

 
 

ข�� ��� �พ���ปร��ยชน��นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��จ��ข��ม��ป�นค����ญญ� 
ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ����ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ  ���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�ร
ต�มท��ก���นด�น�มวดน�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�รต�มวรรค�น��ง  ���พ�จ�รณ�ถ�งคว�ม��ม�รถ 
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น����ล�ว��ร�จต�ม��ญญ�ข�งค����ญญ�ท��ท���ว�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น���ค�ญ  �ดย���
ตรวจ��บจ�กผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งค����ญญ�ท��ผ��นม�ต��ง�ต�ว�นท��ร��บ�ยบน��ม�ผล�ช�บ�งค�บ  ท��งน��  �น�วยง�น
ข�งร�ฐจ�ต��งก���นด�ว��นปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน�พ������ผ��ปร�ก�บก�รท��จ��ข��ย��นข����น� 
ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ�ง���น�ขก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�งกล��วด�วย 

ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�ร���ด���น�นก�รผ��นท�งร�บบจ�ดซ���จ�ดจ��ง
ภ�คร�ฐด�วย���ล�กทร�น�ก��ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด   

�นกรณ�ท�� ���น�มควร  ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบ�พ���ก���นด�ล�ก�กณฑ�ก�รปร��ม�นผล 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งท��ปร�ก���ว��ป�นก�ร�ฉพ��ก��ด� 

ข�� ��� ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�รต�มข��  ���  น�ก��น��จ�ก
คว�ม��ม�รถ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น����ล�ว��ร�จต�ม��ญญ�  ��จก���นด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
�นด��น���น �  ด�วยก��ด�  ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ดย���ค��น�งถ�งค�ณภ�พ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ท���ป�น
ปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  ท��งน��  �พ������ก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งผ��ย��นข����น�ท��จ��ข��ม�
�ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ 

�มวด  � 
ก�รท��งง�น 

 
 

��วนท��  � 
ก�รลง�ท�����ป�นผ��ท��งง�น 

 
 

ข�� ��� ���ม�น�วยง�นข�งร�ฐก��น�ต���มพ�นธ�ก�บผ��ท��งง�นท��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ด�ร�บ�ช��� 
�ว��นบ�ญช�ร�ยช���ผ��ท��งง�น�ล��ด��จ�ง�ว�ยนช����ล�ว  �ว�น�ต�จ��ด�ม�ก�ร�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น 

ก�ร���ม�น�วยง�นข�งร�ฐก��น�ต���มพ�นธ�ก�บผ��ท��งง�นต�มวรรค�น��ง  ����ช�บ�งค�บก�บบ�คคลต�มข��  ���  
วรรค��ง  �ล�วรรค��ม  ด�วย 

บ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคล�ดท���ย���นร��ว��งก�รพ�จ�รณ�����ป�นผ��ท��งง�นต�มข��ก���นด 
�น��วนน��  ���บ�คคลด�งกล��วม���ทธ�ย��นข����น�����ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�  �ต�ถ��ผลก�รพ�จ�รณ�ต��ม� 
ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ด����ง���บ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคลน��น�ป�นผ��ท��งง�น  ����น�วยง�นข�งร�ฐ 
ต�ดร�ยช���บ�คคลด�งกล��ว��กจ�กร�ยช���ผ��ม���ทธ��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ร��ยก�ล�กก�รซ����ร��จ��ง  �ร��ยก�ล�ก
ก�รลงน�ม�น��ญญ�ซ����ร��จ��งท���ด�กร�ท��ก��นก�ร���งก�รข�งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  �ว�น�ต��นกรณ� 
ท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����นว��จ��ป�นปร��ยชน��ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ย��งย��ง  ��ว�น���น�วยง�น 
ข�งร�ฐจ��ม�ต�ดร�ยช���บ�คคลด�งกล��ว��กจ�กร�ยช���ผ��ม���ทธ��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  �ร��จ��ม�ยก�ล�ก 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��จ��ม�ยก�ล�กก�รลงน�ม�น��ญญ�ซ����ร��จ��งท���ด�กร�ท��ก��นก�ร���งก�รข�ง 
ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งก��ด� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐกร�ท��ก�ร��นม�
ล�ก�ณ��ป�นก�รท��งง�น  ต�มคว�ม�นม�ตร�  ���  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����ผ��ย��นข����น�  
ค����ญญ�  �ร��ผ��ร�บจ��งช�วงท���น�วยง�นข�งร�ฐ�น�ญ�ต���ร�บช�วงง�น�ด�  �ร��ท��ปร�ก��  �ร��ผ�����บร�ก�ร
��ก�บบ�ร��ควบค�มง�น  �ป�นผ��ท��งง�น  �ล�ว�ต�กรณ�  พร��มคว�ม���นข�งตน��น��ปย�งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง
�พ���พ�จ�รณ����ง����ป�นผ��ท��งง�น�ดย�ร�ว 

�ม���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ด�พ�จ�รณ��ล�งจ�กท���ด�ฟ�งคว�ม���นข�งคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย 
ต�มม�ตร�  ��  (�)  �ล�ว  �ล����นว��บ�คคลด�งกล��ว�มควร�ป�นผ��ท��งง�น  ก����ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง 
���ง���บ�คคลด�งกล��ว�ป�นผ��ท��งง�น  �ดยร�บ�ช���ผ��ท��งง�น�ว��นบ�ญช�ร�ยช���ผ��ท��งง�น  พร��มท��ง�จ�ง�ว�ยนช��� 
ผ��ท��งง�น����น�วยง�นข�งร�ฐต��ง �  ทร�บ  รวมท��ง�จ�ง���ผ��ท��งง�นร�ยน��นทร�บท�ง�ปร�ณ�ย�ลงท��บ�ยนด�วย 

�นกรณ�ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง���นว��บ�คคลด�งกล��ว�ม��มควร�ป�นผ��ท��งง�น  ����จ�งผลก�รพ�จ�รณ� 
�ป����น�วยง�นข�งร�ฐน��นทร�บด�วย 

ข�� ��� �นกรณ�ม���ต���นควร�ง��ยปร�กฏ�นภ�ย�ล�งว��  ผ��ย��นข����น�ร�ย�น��ง�ร���ล�ยร�ย 
�ม�ว��จ��ป�นผ��ย��นข����น�ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ร���ม�ก�ต�ม  กร�ท��ก�ร��น�ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น
�ย��ง�ป�นธรรม�ร��กร�ท��ก�ร�ดย�ม���จร�ต  �ช�น  ก�ร��น���ก��ร��น�ป�น�ท�จ  �ร���ช�ช���บ�คคลธรรมด�
�ร��น�ต�บ�คคล���นม���น�ร�ค��ทน  ����น�วยง�นข�งร�ฐท���ก��ยวข��งด���น�นก�รตรวจ��บข���ท�จจร�ง 
ว��บ�คคลด�งกล��ว�มควร�ป�นผ��ท��งง�น�ร���ม�  �ดยม��น�ง����จ�ง��ต�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ง��ย�ปย�ง 
ผ��ย��นข����น�ท��ถ�ก�ง��ยทร�บ  พร��มท��ง���ช���จงร�ยล����ยดข���ท�จจร�งภ�ย�น�วล�ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  
�ต�ต��ง�ม�น��ยกว��  ��  ว�น  น�บ�ต�ว�นท���ด�ร�บ�น�ง����จ�งจ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ 

�ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บค��ช���จงจ�กผ��ย��นข����น�ท��ถ�ก�ง��ยต�มวรรค�น��ง�ล�ว  �����ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ว��บ�คคลด�งกล��ว�มควร�ป�นผ��ท��งง�น�ร���ม� 

��กผ��ย��นข����น�ท��ถ�ก�ง��ย�ม�ช���จงภ�ย�นก���นด�วล�ต�มวรรค�น��ง  ���ถ��ว��ม���ต���นควร
�ช����ด�ว��ม�ก�รกร�ท����น�ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  �ร��ม�ก�รกร�ท���ดย�ม���จร�ต   
�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ��น�คว�ม���น�ปย�งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�พ���พ�จ�รณ����ผ��น��น�ป�นผ��ท��งง�น 

ข�� ��� �นกรณ�ท��ผ��ย��นข����น�ร�วมกร�ท��ก�ร��น�ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�นร�ค��ย��ง�ป�นธรรม  
�ร��กร�ท��ก�ร�ดย�ม���จร�ตร�ย�ด  ซ��งม��ช��ป�นผ��ร��ร��ม���ม�ก�รกร�ท��ด�งกล��ว  �ด����คว�มร�วมม�� 
�ป�นปร��ยชน�ต��ก�รพ�จ�รณ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����ผ��ย��นข����น�ร�ยน��น
�ด�ร�บก�รยก�ว�นท��จ��ม��ป�นผ��ท��งง�น�ด�  �ดย��ดง��ต�ผล�ร��ร�บ���ต�ผล�ว��นก�ร��น�คว�ม���น 
�ร���นก�ร���งก�ร  �ล�ว�ต�กรณ� 

ข�� ��� �นกรณ�ท��น�ต�บ�คคล�ดถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�นต�มข��  ���  ข��  ���  �ร��ข��  ���  
ถ��ก�รกร�ท��ด�งกล��ว�ก�ดจ�ก���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�ร
ด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคลน��น  ���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง���ง���บ�คคลด�งกล��ว�ป�นผ��ท��งง�นด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�นกรณ�ท��น�ต�บ�คคลร�ย�ดถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�นต�มข��  ���  ข��  ���  �ร��ข��  ���   
���ค�����งด�งกล��วม�ผล�ปถ�งน�ต�บ�คคล���นท��ด���น�นธ�รก�จปร��ภท�ด�ยวก�น  ซ��งม����น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�ร
ผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคลน��น�ป�นบ�คคล�ด�ยวก�นก�บ
���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคล 
ท��ถ�กพ�จ�รณ�����ป�นผ��ท��งง�นด�วย 

�นกรณ�ท��บ�คคลธรรมด�ร�ย�ดถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�นต�มข��  ���  ข��  ���  �ร��ข��  ���  
���ค�����งด�งกล��วม�ผล�ปถ�งน�ต�บ�คคล���นท���ข��ย��นข����น�  ซ��งม�บ�คคลด�งกล��ว�ป�น���น��วนผ��จ�ดก�ร  
กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคลน��นด�วย 

ข�� ��� �พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร����ป�น�ปต�มร��บ�ยบน��  �ม���ปร�กฏข���ท�จจร�ง 
��นควร�ง��ยว��  ม�ก�รกร�ท��ต�มข��  ���  ข��  ���  �ร��ข��  ���  �ล��น�วยง�นข�งร�ฐน��น 
ย�ง�ม��ด�ร�ยง�น�ปย�งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง��จ�ร�ยก���ผ��ย��นข����น�   
�ร��ค����ญญ�  ท��ม�ข���ท�จจร�ง��นควร�ง��ยว��ม�ก�รกร�ท����น�ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  
�ร��กร�ท��ก�ร�ดย�ม���จร�ตม�ช���จงข���ท�จจร�งต��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  ท��งน��  �ดยม��น�ง����จ�ง��ต� 
ท��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ง��ย�ปย�งบ�คคลด�งกล��ว  พร��มท��ง�จ�ง���บ�คคลน��นช���จงร�ยล����ยดข���ท�จจร�ง
ภ�ย�น�วล�ท��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งก���นด  �ต�ต��ง�ม�น��ยกว��  ��  ว�น  น�บ�ต�ว�นท���ด�ร�บ�น�ง����จ�ง
จ�กปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง 

�ม���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ด�ร�บค��ช���จงจ�กผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�  �ร��ค����ญญ� 
ท��ถ�ก�ง��ยต�มวรรค�น��ง�ล�ว  ���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งพ�จ�รณ�ค��ช���จงด�งกล��ว  ��กค��ช���จง 
�ม�ม���ต�ผลร�บฟ�ง�ด�  ���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งพ�จ�รณ����บ�คคลด�งกล��ว�ป�นผ��ท��งง�น  พร��มท��ง 
�จ�งผลก�รพ�จ�รณ��ป����น�วยง�นข�งร�ฐทร�บด�วย 

��กผ��ย��นข����น�  �ร��ค����ญญ�  ท��ถ�ก�ง��ยต�มวรรค�น��ง  �ม�ช���จงภ�ย�นก���นด�วล� 
ท��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งจ��ด�ก���นด�ว�  ���ถ��ว��ม���ต���นควร�ช����ด�ว��ม�ก�รกร�ท����น�ป�นก�รข�ดขว�ง
ก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  �ร��ม�ก�รกร�ท���ดย�ม���จร�ต  ���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�งพ�จ�รณ� 
���บ�คคลด�งกล��ว�ป�นผ��ท��งง�น  พร��มท��ง�จ�งผลก�รพ�จ�รณ��ป����น�วยง�นข�งร�ฐทร�บด�วย 

��วนท��  � 
ก�ร�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น 

 
 

ข�� ��� ผ��ท��ถ�ก��� ง��� �ป�นผ��ท�� งง�น��ม�รถย��นค��ร��งข��พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท�� งง�น�ด�   
�ดยต��ง��ดง�ล�กฐ�นปร�ก�บก�รพ�จ�รณ�ม�ด�วย  �ดยม��ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

(�) ถ�กข��นบ�ญช��ป�นผ��ท��งง�นม��ล�ว�ม�น��ยกว��  �  ป�  �ดยจ�ต��ง�ม��ด�ถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�น  
�น���งจ�กม�ก�รกร�ท��ก�ร��นม�ล�ก�ณ��ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�นร�ค��ย��ง�ป�นธรรม  �ร��กร�ท��ก�ร
�ดย�ม���จร�ต  ท��งน��  ผ��ข��พ�กถ�นท��จ��ด�ร�บก�ร�พ�กถ�น�นข��น��  ต��ง�ม��คยม�ผลก�รปร��ม�นต�ม�มวด  �  
�ป�นผ���ม�ผ��น�กณฑ�ท��ก���นด�ล�ถ�กร�ง�บ�ม�����ข��ย��นข����น��ร��ท����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

(�) ถ�กข��นบ�ญช��ป�นผ��ท��งง�นม��ล�วต��ง�ต�  �  ป�ข��น�ป  �ล�จ�ต��ง�ม��ด�ถ�ก���ง�ร���จ�ง�ว�ยน 
����ป�นผ��ท��งง�น  �น���งจ�กม�ก�รกร�ท��ก�ร��นม�ล�ก�ณ��ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�นร�ค��ย��ง�ป�นธรรม  
�ร��กร�ท��ก�ร�ดย�ม���จร�ต 

ข�� ��� คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย��จ��น�คว�ม���นต��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  �พ������ม� 
ก�ร�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น  ����ร�บผ��ท��งง�นท��ถ�ก�จ�ง�ว�ยนช���ม��ล�ว�ม�น��ยกว��  ��  ป�  ��กจ�กบ�ญช�ร�ยช��� 
ผ��ท��งง�นก��ด� 

ข�� ��� ผ��ท��งง�นร�ย�ดท��ถ�ก�พ�กถ�นช���จ�กก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�ป�ล�ว  ��กผ��ท��งง�นร�ยน��น 
ถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�นซ�����ก  ภ�ย�นร�ย��วล�  �  ป�  น�บถ�ดจ�กว�นท���ด�ร�บก�ร�พ�กถ�นช�����กจ�ก 
ก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�ล�ว  ก�ร�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�นคร��ง�ล�ง  ผ��ท��งง�นจ��ม�ม���ทธ��ด��พ�กถ�น 
ต�มข��  ���  (�)  �ต�จ�ม���ทธ��ด��พ�กถ�นต�มข��  ���  (�)  �ด�  �ม���ครบก���นดร�ย��วล�  �  ป�  
น�บต��ง�ต�ว�นท��ถ�ก���ง�ล��จ�ง�ว�ยน����ป�นผ��ท��งง�น�นคร��ง�ล�ง 

ข�� ��� ผ��ท��งง�นท��ปร��งค�จ�ข��ช���ทธ��พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�นต�มข��  ���  (�)   
�ล�ข��  ���  (�)  ต��งย��นค��ข��พ�กถ�นม�ย�งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  พร��มท��ง��ก��ร�ล�กฐ�น 
ท���ก��ยวข��งม��พ���ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ�ด�วย  ท��งน��  ก�ร�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�นจ�ม�ผลต���ม��� 
ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ด����ง�พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�ล��ด��จ�ง�ว�ยนก�ร�พ�กถ�นช���ผ��ท��งง�น�ล�ว 

�มวด  � 
ก�รบร���รพ��ด� 

 
 

��วนท��  � 
ก�ร�ก�บ  ก�รบ�นท�ก  ก�ร�บ�กจ��ย 

 
 

ข�� ��� ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���ด���น�นก�รต�ม�มวดน��  �ว�น�ต�ม�ร��บ�ยบ
ข�งท�งร�ชก�ร�ร��กฎ�ม�ยก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น   

ก�รบร���รพ��ด��น�มวดน��  �ม��ช�บ�งค�บก�บง�นบร�ก�ร  ง�นก���ร��ง  ง�นจ��งท��ปร�ก��   
�ล�ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ก�ร�ก�บ�ล�ก�รบ�นท�ก 
ข�� ��� �ม����จ���น��ท���ด�ร�บม�บพ��ด��ล�ว  ���ด���น�นก�ร  ด�งต���ปน�� 
(�) ลงบ�ญช��ร��ท��บ�ยน�พ���ควบค�มพ��ด�  �ล�ว�ต�กรณ�  �ยก�ป�นชน�ด  �ล���ดงร�ยก�ร 

ต�มต�ว�ย��งท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  �ดย���ม��ล�กฐ�นก�รร�บ�ข��บ�ญช��ร��ท��บ�ยน�ว�ปร�ก�บ
ร�ยก�รด�วย 

 ����ร�บพ��ด�ปร��ภท����ร�ด  จ�ลงร�ยก�ร����ร�ดท�กชน�ด�นบ�ญช��ด�ยวก�นก��ด� 
(�) �ก�บร�ก��พ��ด�����ป�นร��บ�ยบ�ร�ยบร��ย  ปล�ดภ�ย  �ล����ครบถ�วนถ�กต��งตรงต�มบ�ญช�

�ร��ท��บ�ยน 

ก�ร�บ�กจ��ยพ��ด� 
ข�� ��� ก�ร�บ�กพ��ด�จ�ก�น�วยพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �����ว�น��ง�นท��ต��ง�ช�พ��ด�น��น  

�ป�นผ���บ�ก 
ข�� ��� ก�รจ��ยพ��ด�  �����ว�น���น�วยพ��ด�ท��ม��น��ท���ก��ยวก�บก�รควบค�มพ��ด��ร��ผ��ท���ด�ร�บ

ม�บ�ม�ยจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น��ว�น���น�วยพ��ด�  �ป�นผ�����งจ��ยพ��ด�   
ผ��จ��ยพ��ด�ต��งตรวจ��บคว�มถ�กต��งข�ง�บ�บ�ก�ล���ก��รปร�ก�บ  (ถ��ม�)  �ล�วลงบ�ญช� 

�ร��ท��บ�ยนท�กคร��งท��ม�ก�รจ��ย  �ล��ก�บ�บ�บ�กจ��ย�ว��ป�น�ล�กฐ�นด�วย 
ข�� ��� �น�วยง�นข�งร�ฐ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดว�ธ�ก�ร�บ�กจ��ยพ��ด��ป�น�ย��ง���น����ย�� 

�นด�ลพ�น�จข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ดย���ร�ยง�นคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�ล����น�กง�นก�รตรวจ�ง�น
�ผ�นด�นทร�บด�วย 

��วนท��  � 
ก�รย�ม 

 
 

ข�� ��� ก�ร���ย�ม  �ร��น��พ��ด��ป�ช��นก�จก�ร  ซ��งม��ช��พ���ปร��ยชน�ข�งท�งร�ชก�ร 
จ�กร�ท��ม��ด� 

ข�� ��� ก�รย�มพ��ด�ปร��ภท�ช�คงร�ป  ���ผ��ย�มท���ล�กฐ�นก�รย�ม�ป�นล�ยล�ก�ณ���ก�ร  
��ดง��ต�ผล�ล�ก���นดว�น��งค�น  �ดยม��ล�ก�กณฑ�  ด�งต���ปน�� 

(�) ก�รย�มร��ว��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  จ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐผ�����ย�ม 
(�) ก�ร���บ�คคลย�ม�ช�ภ�ย�น�ถ�นท��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ยวก�น  จ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต� 

จ�ก��ว�น���น�วยง�นซ��งร�บผ�ดช�บพ��ด�น��น  �ต�ถ��ย�ม�ป�ช�น�ก�ถ�นท��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ   
จ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� ผ��ย�มพ��ด�ปร��ภท�ช�คงร�ปจ�ต��งน��พ��ด�น��นม���งค�น����น�ภ�พท���ช�ก�ร�ด��ร�ยบร��ย  

��ก�ก�ดช��ร�ด���ย��ย  �ร���ช�ก�ร�ม��ด�  �ร����ญ��ย�ป  ���ผ��ย�มจ�ดก�ร�ก��ขซ��ม�ซม���คง�ภ�พ�ด�ม

�ดย���ยค���ช�จ��ยข�งตน��ง  �ร��ชด�ช��ป�นพ��ด�ปร��ภท  ชน�ด  ขน�ด  ล�ก�ณ��ล�ค�ณภ�พ 

�ย��ง�ด�ยวก�น  �ร��ชด�ช��ป�น�ง�นต�มร�ค�ท���ป�น�ย���นขณ�ย�ม  �ดยม��ล�ก�กณฑ�  ด�งน�� 

(�) ร�ชก�ร��วนกล�ง  �ล�ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 

(�) ร�ชก�ร��วนท��งถ��น  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��กร�ทรวงม��ด�ทย  กร�ง�ทพม��นคร  

�ร���ม��งพ�ทย�  �ล�ว�ต�กรณ�  ก���นด 

(�) �น�วยง�นข�งร�ฐ���น  ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐน��นก���นด 

ข�� ��� ก�รย�มพ��ด�ปร��ภท�ช����น�ปล��งร��ว��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ���กร�ท���ด��ฉพ���ม���

�น�วยง�นข�งร�ฐผ��ย�มม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�พ��ด�น��น�ป�นก�รร�บด�วน  จ�ด���น�นก�รจ�ด���ด��ม�ท�นก�ร  

�ล��น�วยง�นข�งร�ฐผ�����ย�มม�พ��ด�น��น �  พ�ท��จ����ย�ม�ด�  �ดย�ม��ป�นก�ร���ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ

ข�งตน  �ล����ม��ล�กฐ�นก�รย�ม�ป�นล�ยล�ก�ณ���ก�ร  ท��งน��  �ดยปกต��น�วยง�นข�งร�ฐผ��ย�มจ�ต��ง

จ�ด��พ��ด��ป�นปร��ภท  ชน�ด  �ล�ปร�ม�ณ�ช�น�ด�ยวก�น��งค�น����น�วยง�นข�งร�ฐผ�����ย�ม 

ข�� ��� �ม���ครบก���นดย�ม  ���ผ�����ย�ม�ร��ผ��ร�บ�น��ท���ทนม��น��ท��ต�ดต�มทวงพ��ด�ท�����ย�ม�ป  

ค�นภ�ย�น  �  ว�น  น�บ�ต�ว�นครบก���นด 

��วนท��  � 

ก�รบ��ร�งร�ก��  ก�รตรวจ��บ 
 
 

ก�รบ��ร�งร�ก��   
ข�� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���ม�ผ��ควบค�มด��ลพ��ด�ท���ย���นคว�มคร�บคร�ง����ย���น�ภ�พ

ท��พร��ม�ช�ง�น�ด�ตล�ด�วล�  �ดย���ม�ก�รจ�ดท���ผนก�รซ��มบ��ร�งท����ม���ม�ล�ร�ย��วล��นก�ร 
ซ��มบ��ร�งด�วย 

�นกรณ�ท��พ��ด��ก�ดก�รช��ร�ด  ����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�รซ��ม�ซม���กล�บม��ย���น�ภ�พ
พร��ม�ช�ง�น�ดย�ร�ว 

ก�รตรวจ��บพ��ด�ปร�จ��ป� 
ข�� ��� ภ�ย�น�ด��น��ดท��ยก��น���นป�งบปร�ม�ณข�งท�กป�  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 

�ร����ว�น���น�วยพ��ด�ต�มข��  ���  �ต�งต��งผ��ร�บผ�ดช�บ�นก�รตรวจ��บพ��ด�ซ��งม��ช��ป�น�จ���น��ท�� 
ต�มคว�มจ���ป�น  �พ���ตรวจ��บก�รร�บจ��ยพ��ด��นงวด  �  ป�ท��ผ��นม�  �ล�ตรวจน�บพ��ด�ปร��ภทท��คง��ล���ย��
�พ�ยงว�น���นงวดน��น   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

�นก�รตรวจ��บต�มวรรค�น��ง  ����ร��มด���น�นก�รตรวจ��บพ��ด��นว�น�ป�ดท��ก�รว�น�รก 

ข�งป�งบปร�ม�ณ�ป�นต�น�ป  ว��ก�รร�บจ��ยถ�กต��ง�ร���ม�  พ��ด�คง��ล��ม�ต�ว�ย��ตรงต�มบ�ญช� 

�ร��ท��บ�ยน�ร���ม�  ม�พ��ด��ดช��ร�ด  �����มค�ณภ�พ  �ร����ญ�ป�พร����ต��ด  �ร��พ��ด��ด�ม�จ���ป�น 

ต��ง�ช��น�น�วยง�นข�งร�ฐต���ป  �ล�ว�����น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บด�งกล��วต��ผ���ต�งต��งภ�ย�น   

��  ว�นท��ก�ร  น�บ�ต�ว�น�ร��มด���น�นก�รตรวจ��บพ��ด�น��น   
�ม���ผ���ต�งต��ง�ด�ร�บร�ยง�นจ�กผ��ร�บผ�ดช�บ�นก�รตรวจ��บพ��ด��ล�ว  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  

�  ช�ด  �ล���ง����น�ร�ยง�น�ปย�ง���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  �  ช�ด  พร��มท��ง��ง����น�ร�ยง�น 
�ปย�ง�น�วยง�นต�น��งก�ด  (ถ��ม�)  �  ช�ด  ด�วย 

ข�� ��� �ม���ผ���ต�งต��ง�ด�ร�บร�ยง�นจ�กผ��ร�บผ�ดช�บ�นก�รตรวจ��บพ��ด�ต�มข��  ���   
�ล�ปร�กฏว��ม�พ��ด�ช��ร�ด  �����ม�ภ�พ  �ร����ญ�ป  �ร���ม�จ���ป�นต��ง�ช��น�น�วยง�นข�งร�ฐต���ป   
ก�����ต�งต��งคณ�กรรมก�ร��บ��ข���ท�จจร�งข��นคณ��น��ง  �ดย���น��คว�ม�นข��  ��  �ล�ข��  ��  ม��ช�บ�งค�บ 
�ดย�น��ลม  �ว�น�ต�กรณ�ท�����น�ด��ย��งช�ด�จนว��  �ป�นก�ร�����ม�ภ�พ�น���งม�จ�กก�ร�ช�ง�นต�มปกต�  
�ร����ญ�ปต�มธรรมช�ต������ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����งก�ร���ด���น�นก�รจ���น��ยต���ป�ด� 

ถ��ผลก�รพ�จ�รณ�ปร�กฏว��  จ�ต��ง��ต�วผ��ร�บผ�ดด�วย  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร
ต�มกฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบท���ก��ยวข��งข�งท�งร�ชก�ร�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��นต���ป 

��วนท��  � 
ก�รจ���น��ยพ��ด� 

 
 

ข�� ��� �ล�งจ�กก�รตรวจ��บ�ล�ว  พ��ด��ด�มดคว�มจ���ป�น�ร����ก�ช��น�น�วยง�นข�งร�ฐ
ต���ปจ����น�ปล��งค���ช�จ��ยม�ก  ����จ���น��ท����น�ร�ยง�นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  �พ���พ�จ�รณ� 
���ง���ด���น�นก�รต�มว�ธ�ก�ร�ย��ง�น��ง�ย��ง�ด  ด�งต���ปน�� 

(�) ข�ย  ���ด���น�นก�รข�ย�ดยว�ธ�ท�ดตล�ดก��น  �ต�ถ��ข�ย�ดยว�ธ�ท�ดตล�ด�ล�ว�ม��ด�ผลด�  
���น��ว�ธ�ท��ก���นด�ก��ยวก�บก�รซ���ม��ช��ดย�น��ลม  �ว�น�ต�กรณ�  ด�งต���ปน�� 

 (ก) ก�รข�ยพ��ด�คร��ง�น��งซ��งม�ร�ค�ซ����ร���ด�ม�รวมก�น�ม��ก�น  ���,���  บ�ท   
จ�ข�ย�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง�ดยก�ร�จรจ�ตกลงร�ค�ก�น�ดย�ม�ต��งท�ดตล�ดก��นก��ด�   

 (ข) ก�รข�ย����ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  �ร���งค�ก�ร�ถ�น��ธ�รณก�ศลต�มม�ตร�  ��  (�)  
���งปร�มวลร��ฎ�กร  ���ข�ย�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง�ดยก�ร�จรจ�ตกลงร�ค�ก�น 

 (ค) ก�รข�ย��ปกรณ����ล�กทร�น�ก��  �ช�น  �ทรศ�พท��คล���นท��  �ท�บ�ล�ต  ����ก��จ���น��ท��
ข�งร�ฐท���น�วยง�นข�งร�ฐม�บ����ว��ช�ง�น�น�น��ท��  �ม���บ�คคลด�งกล��วพ�นจ�ก�น��ท���ร����ปกรณ�ด�งกล��ว
พ�นร�ย��วล�ก�ร�ช�ง�น�ล�ว  ���ข�ย����ก�บ�คคลด�งกล��ว�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง�ดยก�ร�จรจ�ตกลงร�ค�ก�น 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ก�รข�ย�ดยว�ธ�ท�ดตล�ด���ถ��ปฏ�บ�ต�ต�มปร�มวลกฎ�ม�ย�พ�ง�ล�พ�ณ�ชย�  �ดย���ผ��ท���ด�ร�บ
ม�บ�ม�ยท��ก�รปร��ม�นร�ค�ทร�พย���นก��นก�รปร�ก�ศข�ยท�ดตล�ด  กรณ�ท���ป�นพ��ด�ท��ม�ก�รจ���น��ย 
�ป�นก�รท��ว�ป���พ�จ�รณ�ร�ค�ท��ซ���ข�ยก�นต�มปกต��นท��งตล�ด  �ร��ร�ค�ท��งถ��นข�ง�ภ�พป�จจ�บ�น
ข�งพ��ด�น��น  ณ  �วล�ท��จ�ท��ก�รข�ย  �ล�ควรม�ก�ร�ปร�ยบ�ท�ยบร�ค�ต�มคว�ม��ม���ม  กรณ�ท���ป�นพ��ด�
ท���ม�ม�ก�รจ���น��ยท��ว�ป  ���พ�จ�รณ�ร�ค�ต�มล�ก�ณ�  ปร��ภท  ชน�ดข�งพ��ด�  �ล���ย�ก�ร�ช�ง�น  
รวมท��ง�ภ�พ�ล��ถ�นท��ต��งข�งพ��ด�ด�วย  ท��งน��  �����น���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ
ร�ค�ปร��ม�นด�งกล��ว�ดยค��น�งถ�งปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐด�วย 

�น�วยง�นข�งร�ฐจ�จ��งผ��ปร�ก�บก�รท�����บร�ก�รข�ยท�ดตล�ด�ป�นผ��ด���น�นก�รก��ด� 
(�) �ลก�ปล��ยน  ���ด���น�นก�รต�มว�ธ�ก�ร�ลก�ปล��ยนท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน�� 
(�) ��น  �����น�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  �ร���งค�ก�ร�ถ�น��ธ�รณก�ศลต�มม�ตร�  ��  (�)  

���งปร�มวลร��ฎ�กร  ท��งน��  ���ม��ล�กฐ�นก�ร��งม�บ�ว�ต��ก�นด�วย 
(�) �ปร�ภ�พ�ร��ท��ล�ย  ต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด 
ก�รด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  �ดยปกต�����ล�ว��ร�จภ�ย�น  ��  ว�น  น�บถ�ดจ�กว�นท����ว�น��

�น�วยง�นข�งร�ฐ���งก�ร   
ข�� ��� �ง�นท���ด�จ�กก�รจ���น��ยพ��ด�  ���ถ��ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ก�รงบปร�ม�ณ

�ร��กฎ�ม�ยท�� �ก��ยวข��งท�งก�ร�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ร��ข��ตกลง�น��วนท���ช��ง�นก�� 
�ร���ง�นช�วย��ล��  �ล�ว�ต�กรณ� 

ก�รจ���น��ย�ป�น��ญ 
ข�� ��� �นกรณ�ท��พ��ด���ญ�ป�ดย�ม�ปร�กฏต�วผ��ร�บผ�ด�ร��ม�ต�วผ��ร�บผ�ด�ต��ม���ม�รถชด�ช��ด�  

�ร��ม�ต�วพ��ด��ย���ต��ม��มควรด���น�นก�รต�มข��  ���  ���จ���น��ยพ��ด�น��น�ป�น��ญ  ต�ม�ล�ก�กณฑ�  
ด�งต���ปน�� 

(�) ถ��พ��ด�น��นม�ร�ค�ซ���  �ร���ด�ม�รวมก�น�ม��ก�น  �,���,���  บ�ท  �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
�ป�นผ��พ�จ�รณ��น�ม�ต� 

(�) ถ��พ��ด�น��นม�ร�ค�ซ���  �ร���ด�ม�รวมก�น�ก�น  �,���,���  บ�ท  ���ด���น�นก�รด�งน�� 
 (ก) ร�ชก�ร��วนกล�ง  �ล�ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  ����ย���น���น�จข�งกร�ทรวงก�รคล�ง

�ป�นผ���น�ม�ต� 
 (ข) ร�ชก�ร��วนท��งถ��น  ����ย���น���น�จข�งผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด  ผ��ว��ร�ชก�รกร�ง�ทพม��นคร  

�ร��น�ยก�ม��งพ�ทย�  �ล�ว�ต�กรณ�  �ป�นผ���น�ม�ต� 
 (ค) �น�วยง�นข�งร�ฐ���น  ผ���ดจ��ป�นผ��ม����น�จ�น�ม�ต�����ป�น�ปต�มท���น�วยง�นข�งร�ฐ

น��นก���นด 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ร�ฐว����ก�จ�ดม�คว�มจ���ป�นจ�ก���นดวง�ง�นก�รจ���น��ยพ��ด��ป�น��ญต�มวรรค�น��ง�ตกต��ง 
�ปจ�กท��ก���นด�ว��นร��บ�ยบน��  �����น�ต��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�พ���ข�คว�ม���นช�บ  �ล��ม����ด�ร�บ
คว�ม���นช�บ�ล�ว���ร�ยง�น���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�นทร�บด�วย 

ก�รลงจ��ย��กจ�กบ�ญช��ร��ท��บ�ยน 
ข�� ��� �ม����ด�ด���น�นก�รต�มข��  ���  �ล�ข��  ���  �ล�ว  ����จ���น��ท��ลงจ��ยพ��ด�น��น

��กจ�กบ�ญช��ร��ท��บ�ยนท�นท�  �ล�ว�จ�ง������น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  ทร�บภ�ย�น  ��  ว�น   
น�บ�ต�ว�นลงจ��ยพ��ด�น��น 

����ร�บพ��ด�ซ��งต��งจดท��บ�ยนต�มกฎ�ม�ย����จ�ง�ก�น�ยท��บ�ยนภ�ย�นร�ย��วล�ท��กฎ�ม�ย
ก���นดด�วย 

ข�� ��� �นกรณ�ท��พ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ก�ดก�รช��ร�ด  �����มค�ณภ�พ  �ร����ญ�ป  
�ร���ม�จ���ป�นต��ง�ช��นร�ชก�รต���ป  ก��นม�ก�รตรวจ��บต�มข��  ���  �ล��ด�ด���น�นก�ร 
ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยคว�มร�บผ�ดท�งล��ม�ดข�ง�จ���น��ท��  �ร��ร��บ�ยบน���ดย�น��ลม  �ล�ว�ต�กรณ�   
��ร�จ���น�ล�ว  ถ���ม�ม�ร��บ�ยบ���น�ดก���นด�ว��ป�นก�ร�ฉพ��  ���ด���น�นก�รต�มข��  ���  ข��  ���   
ข��  ���  �ล�ข��  ���  �ดย�น��ลม 

�มวด  �� 
ก�รร��ง�ร�ยน 

 
 

ข�� ��� ผ���ด���นว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��ก���นด
�นกฎ�ม�ยว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศ 
ท����กต�มคว�ม�นกฎ�ม�ยว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  ม���ทธ�ร��ง�ร�ยน 
�ปย�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ร��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  �ล�ว�ต�กรณ�ก��ด� 

ก�รย��นข��ร��ง�ร�ยนต�มวรรค�น��ง  ต��งด���น�นก�รภ�ย�น  ��  ว�น  น�บ�ต�ว�นท��ร���ร��ควรร��ว��
�น�วยง�นข�งร�ฐน��นม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��ก���นด�นกฎ�ม�ยว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นกฎ�ม�ย   
ว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ   

ข�� ��� ก�รร��ง�ร�ยนต��งท���ป�น�น�ง���ลงล�ยม��ช���ผ��ร��ง�ร�ยน  �นกรณ�ผ��ร��ง�ร�ยน�ป�นน�ต�บ�คคล  
ต��งลงล�ยม��ช���ข�งกรรมก�รซ��ง�ป�นผ��ม����น�จกร�ท��ก�ร�ทนน�ต�บ�คคล�ล�ปร�ท�บตร�ข�งน�ต�บ�คคล  
(ถ��ม�) 

�น�ง���ร��ง�ร�ยนต�มวรรค�น��ง  ต��ง�ช�ถ��ยค����ภ�พ  �ล�ร�บ�ข���ท�จจร�ง�ล���ต�ผล��น�ป�น��ต�
���งก�รร��ง�ร�ยน���ช�ด�จน  พร��ม�นบ��ก��ร�ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�ปด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นพ��ศ�   ���   ง ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ��ง��คม   ���� 
 

 

ข�� ��� �นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บ�ร���งร��ง�ร�ยนต�มข��  ���  ����น�วยง�นข�งร�ฐ
พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยน����ล�ว��ร�จ�ดย�ร�ว  �ล�ว�จ�งผล���ผ��ร��ง�ร�ยนทร�บ�ดย�ม�ช�กช��  พร��มท��ง�จ�ง���
คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ทร�บด�วย 

ข�� ��� �นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��ด�ร�บ�ร���งร��ง�ร�ยนต�มข��  ���   
���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยน����ล�ว��ร�จ�ดย�ร�ว  �ดย���ด���น�นก�รต�มม�ตร�  ��  
วรรค���  �ล�ว�จ�งผล���ผ��ร��ง�ร�ยน�ล��น�วยง�นข�งร�ฐทร�บด�วย 

ค��ว�น�จฉ�ยข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  ����ป�นท����ด 
คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ���จก���นดร�ยล����ยด���น�พ��ม�ต�ม�ด�ต�มคว�มจ���ป�น 

�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร 
 

ปร�ก�ศ  ณ  ว�นท��  ��  ��ง��คม  พ.ศ.  ���� 
�ภ�ศ�กด��  ต�นต�วรวงศ� 

ร�ฐมนตร�ว��ก�รกร�ทรวงก�รคล�ง 



บ�ญช���ก��ร�นบท��ย 
ก���นดปร��ภทข�งผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น 

ต�มคว�ม�นร��บ�ยบกร�ทรวงก�รคล�งว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ พ.ศ. ���� 
 
(1) ร�ชก�ร��วนกล�งท��ม�ฐ�น��ท�ยบ�ท��กรม  
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� ปล�ดกร�ทรวง�ร��ปล�ดทบวง �ล�ว�ต�กรณ� 

(�) ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค 
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น  �ด��ก� ปล�ดกร�ทรวงต�น��งก�ดข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�จ��ข�ง 
�ง�นงบปร�ม�ณ 

(�) ร�ชก�ร��วนท��งถ��น 
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด 

(�) ร�ฐว����ก�จ 
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� คณ�กรรมก�รข�งร�ฐว����ก�จ 

(5) ม��ว�ทย�ล�ย�นก��ก�บข�งร�ฐ 
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� �ภ�ม��ว�ทย�ล�ย 

(�) ��วนร�ชก�รท��ข��นตรงต��น�ยกร�ฐมนตร��ร��ร�ฐมนตร� ���น�กง�น�ลข�ธ�ก�รว�ฒ��ภ� ���น�กง�น�ลข�ธ�ก�ร 
�ภ�ผ���ทนร��ฎร �ร��กร�ง�ทพม��นคร 
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ป�นผ���ช����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น��ง 

(�) �นกรณ�น�ก��น��จ�กท��ก���นด�ว�ต�ม (�) – (�)   
 ผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป�น��งช��น �ด��ก� ผ��บ�งค�บบ�ญช� ผ��ก��ก�บด��ล �ร��ผ��ควบค�มช��น��น��ข��น�ปช��น�น��ง 
�ล�ว�ต�กรณ� 

(�) �นกรณ�ท���ม�ม�ผ��บ�งค�บบ�ญช� ผ��ก��ก�บด��ล �ร��ผ��ควบค�ม �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ป�นผ���ช����น�จ��น��
ข��น�ป�น��งช��น��ง 

 (�) ���ผ��ร�ก��ก�รต�มร��บ�ยบม����น�จ��กปร�ก�ศก���นด�ก��ข�พ��ม�ต�มปร��ภทข�งผ��ม����น�จ��น��ข��น�ป
�น��งช��น �ด�ต�มคว�มจ���ป�น�ล���ม���ม 

 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 
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คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 



หน้า   ๓๘ 
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(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  



หน้า   ๓๙ 
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จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

� �

พร�ร�ชบ�ญญ�ต� 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 

พ.ศ.  ���� 
 

 

�ม�ด�จพร��จ���ย����วม��วช�ร�ลงกรณ  บด�นทร�ทพยวร�งก�ร 
����ว�  ณ  ว�นท��  ��  ก�มภ�พ�นธ�  พ.ศ.  ���� 

�ป�นป�ท��  �  �นร�ชก�ลป�จจ�บ�น 

�ม�ด�จพร��จ���ย����วม��วช�ร�ลงกรณ  บด�นทร�ทพยวร�งก�ร  ม�พร�ร�ช��งก�ร�ปรด�กล���   
���ปร�ก�ศว�� 

�ดยท���ป�นก�ร�มควรม�กฎ�ม�ยว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 
จ�งทรงพร�กร�ณ��ปรด�กล���  ���ตร�พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ข��น�ว��ดยค���น�น���ล�ย�นย�มข�ง 

�ภ�น�ต�บ�ญญ�ต����งช�ต�  ด�งต���ปน�� 
ม�ตร� � พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร�ยกว��  “พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร

พ��ด�ภ�คร�ฐ  พ.ศ.  ����” 
ม�ตร� � พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น������ช�บ�งค�บ�ม���พ�นก���นด�น��งร��ย�ปด��บว�นน�บ�ต�ว�นปร�ก�ศ

�นร�ชก�จจ�น��บก���ป�นต�น�ป 
ม�ตร� � ���ยก�ล�กบทบ�ญญ�ต��ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด� 

�นกฎ�ม�ย  ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ล�ข��ก���นด�ด �  ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ย��
ภ�ย�ต�บ�งค�บ���งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ม�ตร� � �นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
“ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง”  �ม�ยคว�มว��  ก�รด���น�นก�ร�พ�������ด�ม�ซ��งพ��ด��ดยก�รซ���  จ��ง  �ช��  

�ลก�ปล��ยน  �ร���ดยน�ต�กรรม���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
“พ��ด�”  �ม�ยคว�มว��  ��นค��  ง�นบร�ก�ร  ง�นก���ร��ง  ง�นจ��งท��ปร�ก���ล�ง�นจ��ง��ก�บบ

�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  รวมท��งก�รด���น�นก�ร���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
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“��นค��”  �ม�ยคว�มว��  ว��ด�  คร�ภ�ณฑ�  ท��ด�น  ���งปล�ก�ร��ง  �ล�ทร�พย���น���น�ด  รวมท��ง 
ง�นบร�ก�รท��รวม�ย���น��นค��น��นด�วย  �ต�ม�ลค��ข�งง�นบร�ก�รต��ง�ม���งกว��ม�ลค��ข�ง��นค��น��น 

“ง�นบร�ก�ร”  �ม�ยคว�มว��  ง�นจ��งบร�ก�ร  ง�นจ��ง��ม�บร�ก�ร  ง�นจ��งท��ข�ง�ล�ก�รร�บขน
ต�มปร�มวลกฎ�ม�ย�พ�ง�ล�พ�ณ�ชย�จ�กบ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคล  �ต��ม��ม�ยคว�มรวมถ�งก�รจ��ง
ล�กจ��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ก�รร�บขน�นก�ร�ด�นท�ง�ปร�ชก�ร�ร���ปปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
ง�นจ��งท��ปร�ก��  ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  �ล�ก�รจ��ง�รงง�นต�มปร�มวลกฎ�ม�ย�พ�ง
�ล�พ�ณ�ชย�   

“ง�นก���ร��ง”  �ม�ยคว�มว��  ง�นก���ร��ง��ค�ร  ง�นก���ร��ง��ธ�รณ�ป�ภค  �ร�����งปล�ก�ร��ง���น�ด  
�ล�ก�รซ��ม�ซม  ต���ต�ม  ปร�บปร�ง  ร���ถ�น  �ร��ก�รกร�ท�����นท��ม�ล�ก�ณ�ท��น�ง�ด�ยวก�นต����ค�ร  
��ธ�รณ�ป�ภค  �ร�����งปล�ก�ร��งด�งกล��ว  รวมท��งง�นบร�ก�รท��รวม�ย���นง�นก���ร��งน��นด�วย  �ต�ม�ลค��
ข�งง�นบร�ก�รต��ง�ม���งกว��ม�ลค��ข�งง�นก���ร��งน��น 

“��ค�ร”  �ม�ยคว�มว��  ���งปล�ก�ร��งถ�วรท��บ�คคล��จ�ข���ย���ร���ช���ย�ด�  �ช�น  ��ค�รท��ท��ก�ร  
�รงพย�บ�ล  �รง�ร�ยน  �น�มก���  �ร�����งปล�ก�ร��ง�ย��ง���นท��ม�ล�ก�ณ�ท��น�ง�ด�ยวก�น  รวมท��ง���งก���ร��ง���น �  
ซ��ง�ร��งข��น�พ���ปร��ยชน��ช���ย����ร�บ��ค�รน��น �  �ช�น  ���ธง  ร��ว  ท��ร�บ�ยน���  ��ถ�งน���  ถนน  ปร�ป�  
�ฟฟ��  �ร�����ง���น �  ซ��ง�ป�น��วนปร�ก�บข�งต�ว��ค�ร  �ช�น  �คร���งปร�บ��ก�ศ  ล�ฟท�  �ร���คร���ง�ร��น 

“��ธ�รณ�ป�ภค”  �ม�ยคว�มว��  ง�น��น�ก��ยวก�บก�รปร�ป�  ก�ร�ฟฟ��  ก�ร������ร  ก�ร�ทรคมน�คม  
ก�รร�บ�ยน���  ก�รขน��งท�งท��  ท�งน���  ท�งบก  ท�ง��ก�ศ  �ร��ท�งร�ง  �ร��ก�ร���นท���ก��ยวข��ง 
ซ��งด���น�นก�ร�นร�ด�บพ��นด�น  �ต�พ��นด�น  �ร����น��พ��นด�น 

“ง�นจ��งท��ปร�ก��”  �ม�ยคว�มว��  ง�นจ��งบร�ก�รจ�กบ�คคลธรรมด��ร��น�ต�บ�คคล�พ����ป�น 
ผ�����ค��ปร�ก���ร���น�น���ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�นด��นว�ศวกรรม  �ถ�ป�ตยกรรม  ผ�ง�ม��ง  กฎ�ม�ย  
�ศร�ฐศ��ตร�  ก�ร�ง�น  ก�รคล�ง  ���ง�วดล��ม  ว�ทย�ศ��ตร�  �ทค�น�ลย�  ��ธ�รณ��ข  ศ�ลปว�ฒนธรรม  
ก�รศ�ก��ว�จ�ย  �ร��ด��น���นท���ย���นภ�รก�จข�งร�ฐ�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

“ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง”  �ม�ยคว�มว��  ง�นจ��งบร�ก�รจ�กบ�คคลธรรมด�
�ร��น�ต�บ�คคล�พ�����ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

“ก�รบร���รพ��ด�”  �ม�ยคว�มว��  ก�ร�ก�บ  ก�รบ�นท�ก  ก�ร�บ�กจ��ย  ก�รย�ม  ก�รตรวจ��บ  
ก�รบ��ร�งร�ก��  �ล�ก�รจ���น��ยพ��ด� 

“ร�ค�กล�ง”  �ม�ยคว�มว��  ร�ค��พ����ช��ป�นฐ�น����ร�บ�ปร�ยบ�ท�ยบร�ค�ท��ผ��ย��นข����น� 
�ด�ย��น��น��ว�ซ��ง��ม�รถจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ด�จร�งต�มล��ด�บ  ด�งต���ปน�� 

(�) ร�ค�ท���ด�ม�จ�กก�รค��นวณต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งก���นด 
(�) ร�ค�ท���ด�ม�จ�กฐ�นข��ม�ลร�ค����ง��งข�งพ��ด�ท��กรมบ�ญช�กล�งจ�ดท�� 
(�) ร�ค�ม�ตรฐ�นท�����น�กงบปร�ม�ณ�ร���น�วยง�นกล�ง���นก���นด 
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(�) ร�ค�ท���ด�ม�จ�กก�ร��บร�ค�จ�กท��งตล�ด 
(�) ร�ค�ท���คยซ����ร��จ��งคร��ง�ล�ง��ดภ�ย�นร�ย��วล���งป�งบปร�ม�ณ 
(�) ร�ค����น�ดต�ม�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ร���นวท�งปฏ�บ�ต�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  � 
�นกรณ�ท��ม�ร�ค�ต�ม  (�)  ����ช�ร�ค�ต�ม  (�)  ก��น  �นกรณ�ท���ม�ม�ร�ค�ต�ม  (�)  �ต�ม�ร�ค�ต�ม  (�)  

�ร��  (�)  ����ช�ร�ค�ต�ม  (�)  �ร��  (�)  ก��น  �ดยจ��ช�ร�ค��ดต�ม  (�)  �ร��  (�)  ���ค��น�งถ�งปร��ยชน�
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น���ค�ญ  �นกรณ�ท���ม�ม�ร�ค�ต�ม  (�)  (�)  �ล�  (�)  ����ช�ร�ค�ต�ม  (�)  (�)  �ร��  (�)  
�ดยจ��ช�ร�ค��ดต�ม  (�)  (�)  �ร��  (�)  ���ค��น�งถ�งปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น���ค�ญ 

“�ง�นงบปร�ม�ณ”  �ม�ยคว�มว��  �ง�นงบปร�ม�ณต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยงบปร�ม�ณร�ยจ��ย  
กฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ก�รงบปร�ม�ณ  �ร��กฎ�ม�ย�ก��ยวด�วยก�ร��นงบปร�ม�ณ  �ง�นซ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
�ด�ร�บ�ว��ดย�ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�กร�ฐมนตร�����ม�ต��งน����งคล�งต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ก�รงบปร�ม�ณ 
�ร��กฎ�ม�ยว��ด�วย�ง�นคงคล�ง  �ง�นซ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บ�ว��ดย�ม�ต��งน����งคล�ง�ป�นร�ย�ด��ผ�นด�น 
ต�มกฎ�ม�ย  �ล��ง�น  ภ�����กร  ค��ธรรม�น�ยม  �ร��ผลปร��ยชน����น�ดท��ตก�ป�นร�ย�ด�ข�งร�ชก�ร 
��วนท��งถ��นต�มกฎ�ม�ย�ร��ท��ร�ชก�ร��วนท��งถ��นม����น�จ�ร�ยก�ก�บต�มกฎ�ม�ย  �ล�����ม�ยคว�ม
รวมถ�ง�ง�นก��  �ง�นช�วย��ล��  �ล��ง�น���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 

“�น�วยง�นข�งร�ฐ”  �ม�ยคว�มว��  ร�ชก�ร��วนกล�ง  ร�ชก�ร��วนภ�ม�ภ�ค  ร�ชก�ร��วนท��งถ��น  
ร�ฐว����ก�จต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยว�ธ�ก�รงบปร�ม�ณ  �งค�ก�รม��ชน  �งค�กร���ร�  �งค�กรต�มร�ฐธรรมน�ญ  
�น�วยธ�รก�รข�งศ�ล  ม��ว�ทย�ล�ย�นก��ก�บข�งร�ฐ  �น�วยง�น��งก�ดร�ฐ�ภ��ร���นก��ก�บข�งร�ฐ�ภ�  
�น�วยง�น���ร�ข�งร�ฐ  �ล��น�วยง�น���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 

“�จ���น��ท��”  �ม�ยคว�มว��  ผ��ม��น��ท���ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�  �ร��ผ��ท���ด�ร�บ
ม�บ�ม�ยจ�กผ��ม����น�จ���ปฏ�บ�ต��น��ท���ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

“คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร
พ��ด�ภ�คร�ฐ 

“คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยป�ญ��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร
พ��ด�ภ�คร�ฐ 

“คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง�ล�ข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�ร 
“คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต 
“คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�”  �ม�ยคว�มว��  คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��ล�ข��ร��ง�ร�ยน 
“ร�ฐมนตร�”  �ม�ยคว�มว��  ร�ฐมนตร�ผ��ร�ก��ก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
ม�ตร� � ���ร�ฐมนตร�ว��ก�รกร�ทรวงก�รคล�งร�ก��ก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ล����ม�

���น�จ��กกฎกร�ทรวง�ล�ร��บ�ยบ�พ���ปฏ�บ�ต�ก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
กฎกร�ทรวง�ล�ร��บ�ยบน��น  �ม����ด�ปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก���ล�ว  ����ช�บ�งค�บ�ด� 
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�มวด  � 
บทท��ว�ป 

 

 

ม�ตร� � �พ������ก�รปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด��ดย�ช��ง�นงบปร�ม�ณ
�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ  �ก�ดคว�มค��มค��ต��ภ�รก�จข�งร�ฐ  �ล�ป��งก�นป�ญ��ก�รท�จร�ต  ����น�วยง�นข�งร�ฐ
ปฏ�บ�ต�ต�ม�นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ล�กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ล�ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�น
พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

�พ������ก�รด���น�นง�นข�งร�ฐว����ก�จ  ม��ว�ทย�ล�ย�นก��ก�บข�งร�ฐ  �น�วยง�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ
�ร����วนง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท��ต��ง�ย���นต��งปร��ทศ  �ร���น�วยง�นข�งร�ฐ���นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  
�ก�ดคว�มย�ด�ย��น�ล�ม�คว�มคล��งต�ว  ��กร�ฐว����ก�จ  ม��ว�ทย�ล�ย�นก��ก�บข�งร�ฐ  �ร���น�วยง�นข�งร�ฐน��น
ปร��งค�จ�จ�ด���ม�ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  �ร��ข��บ�ญญ�ต��ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ข��น�ช���ง
ท��ง�มด�ร���ต�บ�ง��วน  ก����กร�ท���ด�  �ดยต��งด���น�นก�ร�����ดคล��งก�บ�ล�ก�กณฑ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
�ล�ก�รบร���รพ��ด�ต�ม�นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ว�น�ต��นต��งปร��ทศท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ร����วนง�น
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต��ง�ย��ม�กฎ�ม�ย  ธรรม�น�ยมปฏ�บ�ต�  �ร��จ�ร�ตปร��พณ����งท��งถ��นข�งต��งปร��ทศน��น
�ป�นก�ร�ฉพ���ร��ก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น 

ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  �ร��ข��บ�ญญ�ต�ต�มวรรค��ง  จ�ก���นด���ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก
�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  �ป�น�ย��ง���นก��ด� 

ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  �ร��ข��บ�ญญ�ต�ต�มวรรค��ง�ล�วรรค��ม  ต��ง�ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�ก
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  �ล����ปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก�� 

ม�ตร� � พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��ม�����ช�บ�งค�บ�ก� 
(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งข�งร�ฐว����ก�จท���ก��ยวก�บก�รพ�ณ�ชย��ดยตรง 
(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งย�ท�ธปกรณ��ล�ก�รบร�ก�รท���ก��ยวก�บคว�มม��นคงข�งช�ต��ดยว�ธ�ร�ฐบ�ล 

ต��ร�ฐบ�ล�ร���ดยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งจ�กต��งปร��ทศท��กฎ�ม�ยข�งปร��ทศน��นก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น 
(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�พ���ก�รว�จ�ย�ล�พ�ฒน�  �พ���ก�ร���บร�ก�รท�งว�ช�ก�รข�ง�ถ�บ�น��ดมศ�ก��  

�ร��ก�รจ��งท��ปร�ก��  ท��งน��  ท���ม���ม�รถด���น�นก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ด� 
(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดย�ช��ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��จ�กร�ฐบ�ลต��งปร��ทศ  �งค�ก�รร��ว��งปร��ทศ  

�ถ�บ�นก�ร�ง�นร��ว��งปร��ทศ  �งค�ก�รต��งปร��ทศท��ง�นร�ด�บร�ฐบ�ล�ล�ท��ม��ช�ร�ด�บร�ฐบ�ล  ม�ลน�ธ�
�ร����กชนต��งปร��ทศ  ท����ญญ��ร��ข��ก���นด�นก�ร����ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��ก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น 

(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดย�ช��ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��จ�กร�ฐบ�ลต��งปร��ทศ  �งค�ก�รร��ว��งปร��ทศ  
�ถ�บ�นก�ร�ง�นร��ว��งปร��ทศ  �งค�ก�รต��งปร��ทศท��ง�นร�ด�บร�ฐบ�ล�ล�ท��ม��ช�ร�ด�บร�ฐบ�ล  ม�ลน�ธ�
�ร����กชนต��งปร��ทศ  ท����ญญ��ร��ข��ก���นด�นก�ร����ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��ก���นด�ว��ป�น�ย��ง���น  
�ดย�ช��ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��น��นร�วมก�บ�ง�นงบปร�ม�ณ  ซ��งจ��นวน�ง�นก���ร���ง�นช�วย��ล��ท���ช�น��น�ป�น�ป
ต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก�� 
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(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งข�ง�ถ�บ�น��ดมศ�ก���ร���ถ�นพย�บ�ลท���ป�น�น�วยง�นข�งร�ฐ�ดย�ช� 
�ง�นบร�จ�ครวมท��งด�กผลข�ง�ง�นบร�จ�ค  �ดย�ม��ช��ง�นบร�จ�คน��นร�วมก�บ�ง�นงบปร�ม�ณ 

ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�ม  (�)  (�)  �ล�  (�)  ท���ด�ร�บยก�ว�นม����น��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��ม��ช�บ�งค�บ 
ต��ง�ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก��  �ดยปร�ก�ศ
ด�งกล��วจ�ก���นด����น�วยง�นข�งร�ฐ��น��ร���งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดต�ม  (�)  (�)  �ร��  (�)  ต��
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�พ����น�ม�ต�����ด�ร�บยก�ว�น�ป�นร�ยกรณ��ปก��ด� 

ก�รยก�ว�นม����น��บทบ�ญญ�ต����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��ม��ช�บ�งค�บ�ก�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดท��ง�มด 
�ร���ต�บ�ง��วนน�ก��น��จ�กก�รยก�ว�นต�มวรรค�น��ง  ���ตร��ป�นพร�ร�ชกฤ�ฎ�ก�ต�มข����น�ข�ง
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย 

กรณ�ต�มวรรค�น��ง�ล�วรรค��ม  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���ม�กฎ�ร��ร��บ�ยบ�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ต�ม�ล�ก�กณฑ��ล��นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ดย�ย��งน��ยต��งม��ล�กก�ร
ต�มม�ตร�  �  วรรค�น��ง 

ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�ม  (�)  น�กจ�ก�ถ�บ�น��ดมศ�ก���ร���ถ�นพย�บ�ลท���ป�น�น�วยง�นข�งร�ฐ
ต��งด���น�นก�รต�มวรรค����ล�ว  ����ถ�บ�น��ดมศ�ก���ร���ถ�นพย�บ�ลท���ป�น�น�วยง�นข�งร�ฐน��นร�ยง�น
ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 

ม�ตร� � ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต��งก������ก�ด
ปร��ยชน���ง��ด�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ต��ง��ดคล��งก�บ�ล�กก�ร  ด�งต���ปน�� 

(�) ค��มค��  �ดยพ��ด�ท��จ�ดซ���จ�ดจ��งต��งม�ค�ณภ�พ�ร��ค�ณล�ก�ณ�ท��ต�บ�น�งว�ตถ�ปร��งค� 
�นก�ร�ช�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ม�ร�ค�ท����ม���ม  �ล�ม��ผนก�รบร���รพ��ด�ท����ม���ม�ล�ช�ด�จน 

(�) �ปร�ง��  �ดยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ต��งกร�ท���ดย�ป�ด�ผย  �ป�ด��ก�����ม�
ก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต��ผ��ปร�ก�บก�รท�กร�ย�ดย�ท���ท�ยมก�น  ม�ร�ย��วล�ท����ม���ม
�ล��พ�ยงพ�ต��ก�รย��นข����น�  ม��ล�กฐ�นก�รด���น�นง�นช�ด�จน  �ล�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
�ล�ก�รบร���รพ��ด��นท�กข��นต�น 

(�) ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล  �ดยต��งม�ก�รว�ง�ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�
ล�วง�น���พ������ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด��ป�น�ป�ย��งต���น���ง�ล�ม�ก���นด�วล�ท����ม���ม  
�ดยม�ก�รปร��ม�น�ล��ป�ด�ผยผล��มฤทธ��ข�งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด� 

(�) ตรวจ��บ�ด�  �ดยม�ก�ร�ก�บข��ม�ลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด��ย��ง�ป�นร�บบ 
�พ���ปร��ยชน��นก�รตรวจ��บ 

����น�วยง�นข�งร�ฐ�ช��ล�กก�รต�มวรรค�น��ง�พ����ป�น�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
�ล�ก�รบร���รพ��ด�  ��กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ม��ป�น�ปต�ม�ล�กก�รด�งกล��ว  �ต��ม�ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ย��งม�น�ย���ค�ญ  �ร���ก�ดจ�กกรณ��ร�งด�วน  �ร��ม���ต�ผล�ร��คว�มจ���ป�น���น  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��นย��ม�ม����ย�ป 
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����ช��ล�กก�รต�มวรรค�น��ง�ป�น�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต�ต�ม���น�จ�น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย  คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง  คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  �ล�คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�
�ดย�น��ลม 

ม�ตร� � ก�รก���นดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��ข�งพ��ด�ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐ
ค��น�งถ�งค�ณภ�พ  �ทคน�ค  �ล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�น��น  �ล����มม����ก���นดค�ณล�ก�ณ��ฉพ��
ข�งพ��ด�����กล��ค�ยงก�บย������ดย������น��ง  �ร��ข�งผ��ข�ยร�ย�ดร�ย�น��ง�ดย�ฉพ��  �ว�น�ต�พ��ด�ท��จ�ท�� 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มว�ตถ�ปร��งค�น��นม�ย������ด�ยว�ร��จ�ต��ง�ช�����ล�ข�งย������ด  ก����ร�บ�ย�����น��น�ด�   

ม�ตร� �� ภ�ย�ต�บ�งค�บม�ตร�  ��  ���มม�����น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�ด�ผยข����น�ข�งผ��ย��นข����น�
�น��วนท���ป�น��ร����ค�ญ�ล��ป�นข��ม�ลท�ง�ทคน�คข�งผ��ย��นข����น�  ซ��ง��จก������ก�ดก�ร�ด��ปร�ยบ���ย�ปร�ยบ
ร��ว��งผ��ย��นข����น�ด�วยก�นต��ผ��ซ��งม��ด��ก��ยวข��งก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งคร��งน��น�ร��ต��ผ��ย��นข����น�ร�ย���น  
�ว�น�ต��ป�นก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลต��ผ��ม����น�จ�น��ท��ต�มกฎ�ม�ย  �ร��ก�รด���น�นก�รต�มกฎ�ม�ย 

ม�ตร� �� ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท���ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งปร�จ��ป�  �ล�ปร�ก�ศ�ผย�พร�
�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  
�ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �ว�น�ต� 

(�) กรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วน�ร���ป�นพ��ด�ท���ช��นร�ชก�รล�บ  ท��งน��  ต�มม�ตร�  ��  (�)  (ค)  
�ร��  (ฉ) 

(�) กรณ�ท��ม�วง�ง�น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง�ร��ม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�พ��ด�
�ดยฉ�ก�ฉ�น�ร���ป�นพ��ด�ท��จ�ข�ยท�ดตล�ด  ท��งน��  ต�มม�ตร�  ��  (�)  (ข)  (ง)  �ร��  (ฉ) 

(�) กรณ�ท�� �ป�นง�นจ��งท��ปร�ก��ท��ม�วง�ง�นค��จ��งต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง�ร��ท��ม� 
คว�มจ���ป�น�ร�งด�วน�ร��ท���ก��ยวก�บคว�มม��นคงข�งช�ต�  ท��งน��  ต�มม�ตร�  ��  (�)  (ข)  �ร��  (ฉ) 

(�) กรณ�ท���ป�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วน�ร��ท���ก��ยวก�บ
คว�มม��นคงข�งช�ต�ต�มม�ตร�  ��  (�) 

�ล�ก�กณฑ�   ว�ธ�ก�ร   �ล�ร�ยล����ยดก�รจ�ดท���ผนก�รจ�ดซ���จ�ดจ� �งต�มวรรค�น�� ง   
�ล�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ผน  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� �น�วยง�นข�งร�ฐต��งจ�ด���ม�ก�รบ�นท�กร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�ร�ยล����ยด
ว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�จ�ด�ก�บ�ว��ย��ง�ป�นร�บบ  �พ���ปร��ยชน��นก�รตรวจด�ข��ม�ล 
�ม���ม�ก�รร��งข� 

ก�รจ�ดท��บ�นท�กร�ยง�นผลก�รพ�จ�รณ�  ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ล�ก�รร��งข��พ���ตรวจด�บ�นท�กร�ยง�นด�งกล��ว  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� �นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  ผ��ท��ม��น��ท��ด���น�นก�รต��ง�ม��ป�นผ��ม���วน�ด����ยก�บ 
ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��นง�นน��น 
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�นกรณ�ท��ปร�กฏ�นภ�ย�ล�งว��ผ��ท��ม��น��ท��ด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง�ป�นผ��ม���วน�ด����ยก�บ 
ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��นข��นต�น�น��งข��นต�น�ดข�งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร���ป�นกรรมก�ร�นคณ�กรรมก�ร 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ต��ม�ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ย��งม�น�ย���ค�ญ  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��นย��ม�ม����ย�ป 

ม�ตร� �� �พ������ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ป�น�ป�ดย�ร�ยบร��ย�ล��ม�ก������ก�ดคว�ม���ย��ย 
ต���น�วยง�นข�งร�ฐ  �นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งข��นต�น�น��งข��นต�น�ดผ�ดพล�ด 
�ร��ผ�ด�ลง�ล�กน��ย�ล��ม�ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ย��งม�น�ย���ค�ญ  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��นย��ม�ม����ย�ป 

ม�ตร� �� ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��งพ��ด��ดยว�ธ��ดต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��จ��ป�น 
ผ��ด��รงต����น�ง�ด�ล�ภ�ย�นวง�ง�น�ท���ด  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  � 
ก�รม���วนร�วมข�งภ�คปร�ช�ชน�ล�ผ��ปร�ก�บก�ร�นก�รป��งก�นก�รท�จร�ต 

 

 

ม�ตร� �� �พ�������ก�ดคว�ม�ปร�ง���นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���
ภ�คปร�ช�ชนม���วนร�วม�นก�ร��ง�กตก�รณ�ข��นต�น�น��งข��นต�น�ดข�งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
ต�มท��ก���นด�ว��น�มวดน�� 

ม�ตร� �� �นก�รด���น�นก�รต�มม�ตร�  ��  คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ��จก���นด���ม� 
ก�รจ�ดท��ข��ตกลงค�ณธรรมต�ม�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ 
ต�มม�ตร�  ��  ก��ด�  ท��งน��  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ต��งจ�ดท��ข��ตกลงค�ณธรรมด�งกล��ว����ป�น�ปต�มท��
คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก��  �ดย�ย��งน��ย���ค��น�งถ�งวง�ง�นข�งก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��ง  ม�ตรก�รป��งก�นก�รท�จร�ต  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ม�คว�ม����ยงต��ก�รท�จร�ต  �ล�คว�มคล��งต�ว 
�นก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ�ด�วย 

คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ��จก���นดว�ธ�ก�รน�ก��น��จ�กวรรค�น��ง�พ������นวยคว�ม��ดวก 
���ภ�คปร�ช�ชนม���วนร�วม�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐก��ด�  ท��งน��   ต�มท��คณ�กรรมก�ร   ค .ป.ท .   
ปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก��   

ม�ตร� �� ข��ตกลงค�ณธรรมต�ม�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
ภ�คร�ฐ  ���จ�ดท���ป�นข��ตกลงร�วมก�นร��ว��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�จ��ข�ง�ครงก�ร�ล�ผ��ปร�ก�บก�รท��จ��ข��
ย��นข����น�  �ดยฝ��ย�น�วยง�นข�งร�ฐ�จ��ข�ง�ครงก�ร�ล�ฝ��ยผ��ปร�ก�บก�รท��จ��ข��ย��นข����น�ต��ง 
ตกลงก�นว��จ��ม�กร�ท��ก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ล����ม�ผ����ง�กตก�รณ�ซ��งม�คว�มร��  คว�ม�ช��ยวช�ญ  
�ร��ปร��บก�รณ�  ท��จ���ป�นต���ครงก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น �  �ข��ร�วม��ง�กตก�รณ��นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต��ง�ต�
ข��นต�นก�รจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดข�งพ��ด�ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ร��ง��ก��ร
�ช�ญชวนจนถ�งข��นต�น���น��ด�ครงก�ร  �ดยผ����ง�กตก�รณ�ต��งม�คว�ม�ป�นกล�ง�ล��ม��ป�นผ��ม���วน�ด����ย 
�น�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น  �ล�ว���ร�ยง�นคว�ม���นพร��มข����น��น�ต��คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  
ทร�บด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รด���น�นง�น�ครงก�ร  �บบข�งข��ตกลงค�ณธรรม  ก�รค�ด�ล��กผ����ง�กตก�รณ�  
�ล�ก�รจ�ดท��ร�ยง�นต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก�� 

ม�ตร� �� ผ��ปร�ก�บก�รท���ย�� �นปร��ภท�ร��ม�วง�ง�น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มท��
คณ�กรรมก�ร   ค.ป.ท.  ปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก��  ��กปร��งค�จ��ข��ย��นข����น�ก�บ
�น�วยง�นข�งร�ฐ�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  ต��งจ�ด���ม�น�ยบ�ย�นก�รป��งก�นก�รท�จร�ต
�ล�ม��นวท�งป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท����ม���ม 

ม�ตรฐ�นข��นต���ข�งน�ยบ�ย�ล��นวท�งป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ผ��ปร�ก�บก�ร
ต��งจ�ด���ม�ต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก�� 

�มวด  � 
คณ�กรรมก�ร 

 

 

��วนท��  � 
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 

 

 

ม�ตร� �� ���ม�คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  
ปร�ก�บด�วย   

(�) ร�ฐมนตร�ว��ก�รกร�ทรวงก�รคล�ง�ร��ร�ฐมนตร�ช�วยว��ก�รกร�ทรวงก�รคล�งซ��งร�ฐมนตร�ว��ก�ร
กร�ทรวงก�รคล�งม�บ�ม�ย  �ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร   

(�) กรรมก�ร�ดยต����น�ง   �ด��ก�   ปล�ด���น�กน�ยกร�ฐมนตร�   ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  
ปล�ดกร�ทรวงด�จ�ท�ล�พ����ศร�ฐก�จ�ล���งคม   �ลข�ธ�ก�รคณ�กรรมก�รกฤ�ฎ�ก�   ผ�����นวยก�ร 
���น�กงบปร�ม�ณ   ��ยก�ร��ง��ด  �ธ�บด�กรม��ง��ร�มก�รปกคร�งท��งถ��น  ผ�����นวยก�ร���น�กง�น
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร�ฐว����ก�จ  ผ��ว��ก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  �ล��ลข�ธ�ก�รคณ�กรรมก�รป��งก�น 
�ล�ปร�บปร�มก�รท�จร�ต���งช�ต� 

(�) กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�จ��นวน�ม�น��ยกว�����คน�ต��ม��ก�น�จ�ดคน  ซ��งคณ�ร�ฐมนตร��ต�งต��ง
จ�ก�ภ�ว�ศวกร  �ภ��ถ�ปน�ก  �ภ���ก�รค�����งปร��ทศ�ทย  �ล��ภ���ต���กรรม���งปร��ทศ�ทย  
���งล��น��งคน  �น��วนท����ล������ต�งต��งจ�กผ��ม�คว�มร��  คว�ม�ช��ยวช�ญ  �ร��ปร��บก�รณ�ด��นว�ศวกรรม  
�ถ�ป�ตยกรรม  ก�ร�ง�น  ก�รคล�ง  ก�รบร���รจ�ดก�ร  ว�ทย�ศ��ตร��ล��ทค�น�ลย�  �ร��ด��น���น �  ท���ก��ยวข��ง
�ล��ป�นปร��ยชน�ต��ก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รน�ยบ�ย 

����ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�ง�ป�นกรรมก�ร�ล��ลข�น�ก�ร  �ล����ข��ร�ชก�รข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
ซ��ง�ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�งม�บ�ม�ยจ��นวน��งคน�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ม�ตร� �� กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ต��งม�ค�ณ�มบ�ต��ล��ม�ม�ล�ก�ณ�ต��ง���ม  ด�งต���ปน�� 
(�) ม���ญช�ต��ทย 
(�) ม���ย��ม�ต���กว����ม��บ���ป� 
(�) �ม��ป�นบ�คคลล�มล�ล�ย  �ร���ม��คย�ป�นบ�คคลล�มล�ล�ยท�จร�ต 
(�) �ม��ป�นคน�ร�คว�ม��ม�รถ�ร��คน��ม��น�ร�คว�ม��ม�รถ 
(�) �ม��คย�ด�ร�บ�ท�จ��ค�ก�ดยค��พ�พ�ก��ถ�งท����ด���จ��ค�ก  �ว�น�ต��ป�น�ท�����ร�บคว�มผ�ด 

ท���ด�กร�ท���ดยปร�ม�ท�ร��คว�มผ�ดล���ท� 
(�) �ม��ป�นข��ร�ชก�รก�ร�ม��ง  ผ��ด��รงต����น�งท�งก�ร�ม��ง  �ม�ช�ก�ภ�ท��งถ��น�ร��ผ��บร���รท��งถ��น  

กรรมก�ร�ร��ผ��ด��รงต����น�ง���น�นพรรคก�ร�ม��ง  �ร���จ���น��ท��ข�งพรรคก�ร�ม��ง 
(�) �ม�ม���วน�ด����ย�ร��ม�ผลปร��ยชน�ข�ด�ย�ง�ดยตรงก�บก�รปฏ�บ�ต��น��ท���นต����น�งกรรมก�ร 
ม�ตร� �� กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ม�ว�ร��ย���นต����น�งคร�วล���มป�  �ล���จ�ด�ร�บ

�ต�งต��ง��ก�ด�  �ต�จ�ด��รงต����น�งต�ดต��ก�น�ก�น��งว�ร��ม��ด� 
�ม���ครบก���นดต�มว�ร��นวรรค�น��ง  ���ด���น�นก�ร�ต�งต��งกรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ���ม�ภ�ย�น 

�ก��บว�น  �นร��ว��งท��ย�งม��ด��ต�งต��งกรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ข��น��ม�  ���กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ซ��งพ�นจ�ก
ต����น�งต�มว�ร�น��น�ย���นต����น�ง�พ���ด���น�นง�นต���ปจนกว��กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ซ��ง�ด�ร�บ�ต�งต��ง��ม� 
�ข��ร�บ�น��ท�� 

ม�ตร� �� น�กจ�กก�รพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร�  กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�พ�นจ�กต����น�ง�ม��� 
(�) ต�ย 
(�) ล���ก 
(�) ข�ดค�ณ�มบ�ต��ร��ม�ล�ก�ณ�ต��ง���มต�มม�ตร�  �� 
(�) คณ�ร�ฐมนตร������ก   �พร���ย��นคว�ม��ม�รถ   บกพร��ง�ร��ท�จร�ตต���น��ท��   

�ร��ม�คว�มปร�พฤต������ม���ย 
�นกรณ�ท��กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�พ�นจ�กต����น�งก��นว�ร��ร��ม�ก�ร�ต�งต��งกรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�

�นร��ว��งท��กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ท���ต�งต��ง�ว��ล�วย�งม�ว�ร��ย���นต����น�ง  �ม�ว��จ��ป�นก�ร�ต�งต��ง�พ��มข��น
�ร���ต�งต��ง�ทนต����น�งท��ว��ง  ���ผ��ท���ด�ร�บ�ต�งต��งน��นด��รงต����น�ง�ด��ท��ก�บว�ร�ท����ล���ย��ข�งกรรมก�ร
ผ��ทรงค�ณว�ฒ�ท���ต�งต��ง�ว��ล�วน��น  ท��งน��  �นกรณ�ก�ร�ต�งต��ง�ทนต����น�งท��ว��ง  ��กว�ร�ท����ล���ย���ม�ถ�ง 
�ก����บว�นจ��ม��ต�งต��งกรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ��ทนก��ด� 

�นกรณ�ท��กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�พ�นจ�กต����น�งก��นว�ร�  ���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�บด�วย
กรรมก�รท��ง�มด�ท��ท��ม��ย��จนกว��จ�ม�ก�ร�ต�งต��งกรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�ต�มวรรค��ง 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยม����น�จ�น��ท��  ด�งต���ปน�� 
(�) ��น��น�น�ยบ�ยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐต��คณ�ร�ฐมนตร� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) ��น��น��นวท�ง�นก�รพ�ฒน��ล�ปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร
พ��ด�ภ�คร�ฐต��คณ�ร�ฐมนตร�  �พ�������ก�ดคว�ม�ป�นธรรม�ล�ม�ปร���ทธ�ภ�พย��งข��น 

(�) ก��ก�บด��ลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ����ป�น�ป 
ต�ม�นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

(�) ว�น�จฉ�ยคว�ม�ป�น�มฆ�ข�ง��ญญ��ร��ข��ตกลงต�มม�ตร�  ���  รวมท��งต�คว�ม�ล�
ว�น�จฉ�ยป�ญ��ข����ร���ก��ยวก�บปร�ก�ศท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

(�) ก���นดม�ตรฐ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�จรรย�บรรณข�ง�จ���น��ท�� 
(�) ก���นด�นวท�ง  ว�ธ�ปฏ�บ�ต�  �บบ�ร��ต�ว�ย��ง  �ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มร��บ�ยบท����ก 

ต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) จ�ดท��ร�ยง�น�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น����น�คณ�ร�ฐมนตร��ย��งน��ยป�ล�

�น��งคร��ง 
(�) ปฏ�บ�ต��น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ร��ต�มท��ร�ฐมนตร��ร��คณ�ร�ฐมนตร�

ม�บ�ม�ย 
�นก�รปฏ�บ�ต�ต�ม���น�จ�น��ท��ต�มวรรค�น��ง  คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย��จ�ช�ญ�จ���น��ท��ท���ก��ยวข��ง

�ร��บ�คคล���น�ดม���ดงคว�มค�ด���น  ช���จง  �ร�������ง��ก��ร�ร���ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�พ���ปร�ก�บ 
ก�รพ�จ�รณ��ด� 

ผลก�รด���น�นก�รต�ม  (�)  (�)  (�)  �ล�  (�)  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�งต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ม�ตร� �� ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  ต��งม�กรรมก�รม�ปร�ช�ม�ม�น��ยกว�� 
ก��ง�น��งข�งจ��นวนกรรมก�รท��ง�มด  จ�งจ��ป�น�งค�ปร�ช�ม 

���ปร�ธ�นกรรมก�ร�ป�นปร�ธ�น�นท��ปร�ช�ม  ถ��ปร�ธ�นกรรมก�ร�ม�ม�ปร�ช�ม�ร���ม���จ
ปฏ�บ�ต��น��ท���ด�  ���ท��ปร�ช�ม�ล��กกรรมก�รซ��งม�ปร�ช�มคน�น��ง�ป�นปร�ธ�น�นท��ปร�ช�ม 

ก�รว�น�จฉ�ยช��ข�ดข�งท��ปร�ช�ม���ถ�����ยงข��งม�ก  กรรมก�รคน�น��ง���ม����ยง�น��ง�นก�รลงค��นน  
ถ��ค��นน���ยง�ท��ก�น  ���ปร�ธ�น�นท��ปร�ช�ม��ก���ยง�พ��มข��น��ก���ยง�น��ง�ป�น���ยงช��ข�ด 

ปร�ธ�นกรรมก�ร�ร��กรรมก�รผ���ดม���วน�ด����ย�ม�ว���ดยตรง�ร���ดย���ม�น�ร���งซ��งท��ปร�ช�ม
พ�จ�รณ�  ���มม�����ข��ร�วมปร�ช�ม�ร��ม�มต��น�ร���งน��น  �นกรณ�ท��ม���ต���นควร�ง��ยว��ปร�ธ�นกรรมก�ร
�ร��กรรมก�รผ��น��นม���วน�ด����ย�ดยตรง�ร���ดย���ม�น�ร���งซ��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ��ร���ม�  ���ท��ปร�ช�ม
พ�จ�รณ�ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด  ซ��ง�นร��ว��งท��ปร�ช�มพ�จ�รณ��ร���งด�งกล��ว  ปร�ธ�นกรรมก�ร
�ร��กรรมก�รผ��น��น�ม����ด�ช���จง�ล�ต�บข��ซ�กถ�ม�ล�วจ�ต��ง��กจ�กท��ปร�ช�ม  �ล����ถ��ว��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย
ปร�ก�บ�ปด�วยปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�รท�กคน  �ล�ว�ต�กรณ�  ท���ม��ช�ผ��ต��ง��กจ�กท��ปร�ช�ม
�พร����ต�ด�งกล��ว 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยม����น�จ�ต�งต��งคณ��น�กรรมก�ร�พ���ท��ก�ร�ด �  �ทน�ด�  
�ล����น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ช�มข�งคณ��น�กรรมก�ร�ดย�น��ลม 

��วนท��  � 
คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยป�ญ��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 

 

 

ม�ตร� �� ���ม�คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยป�ญ��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ  
ปร�ก�บด�วย 

(�) ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  �ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร   
(�) กรรมก�ร�ดยต����น�ง  �ด��ก�  �ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�ง  ผ���ทน���น�กง�นปล�ด���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  

ผ���ทน���น�กง�นปล�ดกร�ทรวงด�จ�ท�ล�พ����ศร�ฐก�จ�ล���งคม  ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รกฤ�ฎ�ก�  
ผ���ทน���น�กงบปร�ม�ณ  ผ���ทน���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด  ผ���ทนกรม��ง��ร�มก�รปกคร�งท��งถ��น  �ล�ผ���ทน
���น�กง�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร�ฐว����ก�จ 

(�) กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�จ��นวน�ม�น��ยกว�����คน�ต��ม��ก�น�จ�ดคนซ��งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง
�ต�งต��งจ�กผ��ม�คว�มร��  คว�ม�ช��ยวช�ญ  �ร��ปร��บก�รณ�ด��นว�ศวกรรม  �ถ�ป�ตยกรรม  ก�ร�ง�น  ก�รคล�ง  
ก�รบร���รจ�ดก�ร  ว�ทย�ศ��ตร��ล��ทค�น�ลย�  �ร��ด��น���น �  ท���ก��ยวข��ง�ล��ป�นปร��ยชน�ต�� 
ก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย 

����ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�งม�บ�ม�ยข��ร�ชก�รข�งกรมบ�ญช�กล�งคน�น��ง�ป�นกรรมก�ร�ล��ลข�น�ก�ร  
�ล���ก��งคน�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บ
กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ��น��วนท��  �  ข�ง�มวด  �  คณ�กรรมก�ร  �ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยม����น�จ�น��ท��  ด�งต���ปน�� 
(�) ��น��น��นวท�งก�รปร�บปร�ง�ก��ขป�ญ���ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�

ต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย 
(�) ���ค��ปร�ก���น�น���ก��จ���น��ท���ร���น�วยง�นข�งร�ฐ�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) ต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��ข����ร���ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  

�ร��ร��บ�ยบท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) ยก�ว�น�ร��ผ��นผ�นก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎกร�ทรวง�ร��ร��บ�ยบท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) ��น�คว�ม���นต��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�นก�รพ�จ�รณ����ง���ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�

�ป�นผ��ท��งง�น  �ล�ก�ร�พ�กถ�นร�ยช���ผ��ท��งง�น  รวมท��ง��น�คว�ม���นต��ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ล�ร�ฐมนตร�
�นก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ค�����งลง�ท�����ป�นผ��ท��งง�น 

(�) จ�ดท��ร�ยง�น�ก��ยวก�บป�ญ���ล���ป�รรค�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด���น�
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) ปฏ�บ�ต��น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร��ต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
ร�ฐมนตร�  �ร��คณ�ร�ฐมนตร�ม�บ�ม�ย 

ผลก�รด���น�นก�รต�ม  (�)  (�)  (�)  �ล�  (�)  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�งต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ก�รต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��ข����ร��ต�ม  (�)  ถ���น�วยง�นข�งร�ฐม�ข����ร��ต�มม�ตร�  �  
ม�ตร�  ��  �ร��ม�ตร�  ��  ���คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยพ�จ�รณ�����ล�ว��ร�จภ�ย�น��ม��บว�นน�บ�ต� 
ว�นท���ด�ร�บข����ร��  �ล����คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยม����น�จ���งร�ง�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ว�ก��น�ด���ก���น�มควร  
�ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ��ด�ลงน�ม�น��ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ว 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�ด�ม�ค��ว�น�จฉ�ยต�มวรรค��มว��ก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มม�ตร�  �  
ม�ตร�  ��  �ร��ม�ตร�  ��  ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ย��งม�น�ย���ค�ญ  ���คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยม����น�จ
���งยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น  �ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐจ��ด�ลงน�ม�น��ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ว 

ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยม����น�จ�ต�งต��งคณ��น�กรรมก�ร�พ���ท��ก�ร�ด �  �ทน�ด� 
���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�ล�คณ��น�กรรมก�ร

�ดย�น��ลม 
ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยม����น�จ�ร�ยก����จ���น��ท��ท���ก��ยวข��ง�ร��บ�คคล���น�ด 

ม�ช���จง�ร�����ถ��ยค��  �ร�������ง��ก��ร�ร���ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�พ���ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ��ด� 

��วนท��  � 
คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง�ล�ข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�ร 

 

 

ม�ตร� �� ���ม�คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง�ล�ข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�ร  ปร�ก�บด�วย   
(�) �ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�ง  �ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร 
(�) กรรมก�ร�ดยต����น�ง  �ด��ก�  ผ���ทนกร�ทรวงกล���ม   ผ���ทนกร�ทรวงก�รคล�ง   

ผ���ทนกร�ทรวงด�จ�ท�ล�พ����ศร�ฐก�จ�ล���งคม  ผ���ทนกร�ทรวงพ�ณ�ชย�  ผ���ทนกร�ทรวง��ธ�รณ��ข  
ผ���ทน���น�กงบปร�ม�ณ  ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร�ฐว����ก�จ  ผ���ทนกรมชลปร�ท�น  
ผ���ทนกรมท�ง�ลวง  ผ���ทนกรมท�ง�ลวงชนบท  ผ���ทนกรม�ยธ�ธ�ก�ร�ล�ผ�ง�ม��ง  �ล�ผ���ทน���น�กง�น
ก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น 

(�) กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�จ��นวน�ม�น��ยกว���จ�ดคน�ต��ม��ก�น��บ���ดคน  ซ��งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง
�ต�งต��งจ�ก�ภ�ว�ศวกร  �ภ��ถ�ปน�ก  �ภ���ก�รค�����งปร��ทศ�ทย  �ล��ภ���ต���กรรม���งปร��ทศ�ทย  
���งล��น��งคน  �น��วนท����ล������ต�งต��งจ�กผ��ม�คว�มร��  คว�ม�ช��ยวช�ญ  �ร��ปร��บก�รณ��นด��นพ��ด� 
�ร��ด��น���น��น�ป�นปร��ยชน�ต��ง�นข�งคณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง 

����ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�งม�บ�ม�ยข��ร�ชก�รข�งกรมบ�ญช�กล�งคน�น��ง�ป�นกรรมก�ร�ล��ลข�น�ก�ร  
�ล���ก��งคน�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บ
กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ��น��วนท��  �  ข�ง�มวด  �  คณ�กรรมก�ร  �ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งม����น�จ�น��ท��  ด�งต���ปน�� 
(�) ��กปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�ง 
(�) ก��ก�บด��ลก�รก���นดร�ค�กล�ง����ป�น�ปต�ม�นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) ���ค��ปร�ก���น�น���ก��จ���น��ท���ร���น�วยง�นข�งร�ฐ�ก��ยวก�บก�รด���น�นก�รต�ม�ล�ก�กณฑ�

�ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�ง 
(�) ต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��ข����ร���ก��ยวก�บ�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�ง 
(�) ยก�ว�น�ร��ผ��นผ�นกรณ�ท���ม���ม�รถปฏ�บ�ต�ต�มร�ยล����ยดข�ง�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�ร

ก���นดร�ค�กล�งต�ม  (�) 
(�) พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยนกรณ�ท�����นว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ� 

�ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�ง 
(�) ��กปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล��ง���น�ข�นก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ทธ�

�ป�นผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ 
(�) จ�ดท��ร�ยง�น�ก��ยวก�บป�ญ���ล���ป�รรค�นก�รด���น�นก�รก���นดร�ค�กล�งข�ง

�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ทธ��ป�นผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ��น�
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 

(�) ปฏ�บ�ต��น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร��ต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
ร�ฐมนตร�  �ร��คณ�ร�ฐมนตร�ม�บ�ม�ย 

ผลก�รด���น�นก�รต�ม  (�)  (�)  (�)  (�)  (�)  �ล�  (�)  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ
ข�งกรมบ�ญช�กล�งต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ปร�ก�ศต�ม  (�)  �ล�  (�)  ���ปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก�� 
ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งต��งพ�จ�รณ�ทบทวน�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รก���นด

ร�ค�กล�ง�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 
�ม����ด�ทบทวน�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�งต�มวรรค�น��ง�ล�ว  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ

�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก��ด�วย 
ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งม����น�จ�ต�งต��งคณ��น�กรรมก�ร�พ���ท��ก�ร�ด �  

�ทน�ด�  ท��งน��  ����ต�งต��งต�มคว�ม�ช��ยวช�ญ�น�ต�ล�ปร��ภทข�งพ��ด�  �ช�น  ง�นก���ร��ง  ย��ล��วชภ�ณฑ�  
�ร��พ��ด�ท���ก��ยวก�บ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ 

���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�   ��   ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง 
�ล�คณ��น�กรรมก�ร�ดย�น��ลม 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

��วนท��  � 
คณ�กรรมก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต 

 

 

ม�ตร� �� ���ม�คณ�กรรมก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต  ปร�ก�บด�วย 
(�) ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  �ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร 
(�) กรรมก�ร�ดยต����น�ง  �ด��ก�  �ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�ง  ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รกฤ�ฎ�ก�  

ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รพ�ฒน�ก�ร�ศร�ฐก�จ�ล���งคม���งช�ต�  ผ���ทน���น�กงบปร�ม�ณ   
ผ���ทน���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด  ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร�ฐว����ก�จ  �ล�ผ���ทน���น�กง�น
คณ�กรรมก�รป��งก�น�ล�ปร�บปร�มก�รท�จร�ต���งช�ต� 

(�) กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�จ��นวน�ม�น��ยกว�����คน�ต��ม��ก�น�จ�ดคน  ซ��งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง
�ต�งต��งจ�ก�งค�กร��กชนท��จ�ดต��งข��น�ดยม�ว�ตถ�ปร��งค��นก�รต��ต��นก�รท�จร�ต�ร����ง��ร�มด��นค�ณธรรม
�ล�จร�ยธรรม  ท��งน��  �งค�กร��กชนด�งกล��วต��ง�ป�นน�ต�บ�คคลต�มกฎ�ม�ย�ทยท��ม�ผลง�น�ป�นท��ย�มร�บ
�ล��ด�ด���น�นง�นม��ล�ว�ม�น��ยกว����งป�   

����ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�งม�บ�ม�ยข��ร�ชก�รข�งกรมบ�ญช�กล�งคน�น��ง�ป�นกรรมก�ร�ล��ลข�น�ก�ร  
�ล���ก��งคน�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บ
กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ��น��วนท��  �  ข�ง�มวด  �  คณ�กรรมก�ร  �ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ม����น�จ�น��ท��  ด�งต���ปน�� 
(�) ก���นด�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต 

�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ 
(�) ก���นด�บบข�งข��ตกลงค�ณธรรม�ล��บบร�ยง�นข�งผ����ง�กตก�รณ� 
(�) ค�ด�ล��ก�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�พ����ข��ร�วม�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต 

�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ 
(�) ค�ด�ล��กผ����ง�กตก�รณ��พ����ข��ร�วม�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง

ภ�คร�ฐ 
(�) ต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��ข����ร���ก��ยวก�บ�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รด���น�นง�น�ครงก�ร

คว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐต�ม  (�) 
(�) ยก�ว�น�ร��ผ��นผ�นกรณ�ท���ม���ม�รถปฏ�บ�ต�ต�มร�ยล����ยดข�ง�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร 

�นก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐต�ม  (�) 
(�) พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยนกรณ�ท�����นว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�นวท�ง 

�ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐต�ม  (�) 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) จ�ดท��ร�ยง�นผลก�รปร��ม�น�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท���ข��ร�วม�ครงก�รคว�มร�วมม��
ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ��น�คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 

(�) ปฏ�บ�ต��น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
ผลก�รด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง

ต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 
ม�ตร� �� คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ม����น�จ�ต�งต��งคณ��น�กรรมก�ร�พ���ท��ก�ร�ด �  �ทน�ด� 
���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�   ��   ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  �ล�

คณ��น�กรรมก�ร�ดย�น��ลม 

��วนท��  � 
คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��ล�ข��ร��ง�ร�ยน 

 

 

ม�ตร� �� ���ม�คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��ล�ข��ร��ง�ร�ยน  ปร�ก�บด�วย 
(�) ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง  �ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร   
(�) กรรมก�ร�ดยต����น�ง  �ด��ก�  �ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�ง  ผ���ทน���น�กง�นปล�ด���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  

ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รกฤ�ฎ�ก�  ผ���ทน���น�กงบปร�ม�ณ   ผ���ทน���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด   
ผ���ทนกรม��ง��ร�มก�รปกคร�งท��งถ��น  ผ���ทน���น�กง�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร�ฐว����ก�จ  �ล�ผ���ทน
���น�กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น   

(�) กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ�จ��นวน�ม�น��ยกว�����คน�ต��ม��ก�น�จ�ดคน  ซ��งปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง
�ต�งต��งจ�ก�ภ�ว�ศวกร  �ภ��ถ�ปน�ก  �ภ���ก�รค�����งปร��ทศ�ทย  �ล��ภ���ต���กรรม���งปร��ทศ�ทย  
���งล��น��งคน  �น��วนท����ล������ต�งต��งจ�กผ��ม�คว�มร��  คว�ม�ช��ยวช�ญ  �ร��ปร��บก�รณ�ด��นว�ศวกรรม  
�ถ�ป�ตยกรรม  ก�ร�ง�น  ก�รคล�ง  ก�รบร���รจ�ดก�ร  ว�ทย�ศ��ตร��ล��ทค�น�ลย�  �ร��ด��น���น �  ท���ก��ยวข��ง
�ล��ป�นปร��ยชน�ต��ก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ� 

����ธ�บด�กรมบ�ญช�กล�งม�บ�ม�ยข��ร�ชก�รข�งกรมบ�ญช�กล�งคน�น��ง�ป�นกรรมก�ร�ล��ลข�น�ก�ร  
�ล���ก��งคน�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บ
กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ��น��วนท��  �  ข�ง�มวด  �  คณ�กรรมก�ร  �ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ม����น�จ�น��ท��  ด�งต���ปน�� 
(�) พ�จ�รณ��ล�ว�น�จฉ�ย��ทธรณ�ต�มม�ตร�  ��� 
(�) พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยนกรณ�ท�����นว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�นวท�งข�ง

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  �ร��ร��บ�ยบท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 
(�) จ�ดท��ร�ยง�น�ก��ยวก�บป�ญ���ล���ป�รรค�นก�รด���น�นก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��ล�ข��ร��ง�ร�ยน

��น�คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) ปฏ�บ�ต��น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร��ต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
ร�ฐมนตร�  �ร��คณ�ร�ฐมนตร�ม�บ�ม�ย 

ผลก�รด���น�นก�รต�ม  (�)  (�)  �ล�  (�)  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�งต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ก�รย��นข��ร��ง�ร�ยน�ล�ก�รพ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยนต�ม  (�)  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
�นกรณ�ท��พ�จ�รณ�ข��ร��ง�ร�ยนต�ม   (� )   �ล�วร�บฟ�ง�ด�ว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต� 

ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ร��กฎกร�ทรวง�ร��ร��บ�ยบท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  ���คณ�กรรมก�ร
พ�จ�รณ���ทธรณ�ม����น�จ���งร�ง�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ว�ก��น�ด�  �ว�น�ต�จ��ด�ลงน�ม�น��ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ว 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�กร�ท��ก�รต�ม�น��ท���ดย��จร�ต  ย��ม�ด�ร�บก�รค��มคร�ง
�ม�ต��งร�บผ�ดท��งท�ง�พ�ง  ท�ง��ญ�  �ร��ท�งปกคร�ง 

ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ม����น�จ�ต�งต��งคณ��น�กรรมก�ร�พ���ท��ก�ร�ด �  
�ทน�ด� 

���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร�ช�มข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ� 
�ล�คณ��น�กรรมก�ร�ดย�น��ลม 

���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  วรรค���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รกร�ท��ก�รต�ม�น��ท��ข�งคณ��น�กรรมก�ร
�ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ม����น�จ�ร�ยก����จ���น��ท��ท�� �ก��ยวข��ง 
�ร��บ�คคล���น�ดม�ช���จง�ร�����ถ��ยค��  �ร�������ง��ก��ร�ร���ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�พ���ปร�ก�บ 
ก�รพ�จ�รณ��ด� 

�มวด  � 
�งค�กร�น�บ�น�นด��ลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ 

 

 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งม��น��ท���นก�รด��ล�ล�พ�ฒน�ร�บบก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
ผ��นร�บบ���ล�กทร�น�ก��  �ล�ก�รปร�ก�ศ�ผย�พร�ข��ม�ล�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ
ข�งกรมบ�ญช�กล�ง  �พ��������ธ�รณชน��ม�รถ�ข��ตรวจด��ด� 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งม��น��ท��จ�ดท��ฐ�นข��ม�ลร�ค����ง��งข�งพ��ด��พ�������น�วยง�น
ข�งร�ฐ�ช��ป�นข��ม�ลปร�ก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�น��น  �ล�����ผย�พร�ข��ม�ลด�งกล��ว�นร�บบ�คร��ข��ย
��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 

ก�รก���นดร�ค����ง��งข�งพ��ด�ต��งค��น�งถ�งร�ค�ตล�ดข�งพ��ด�น��น  �ล�ก�รก���นดร�ค�
���ง��งข�งพ��ด��ย��ง�ด�ยวก�นจ��ม��ช�ร�ค��ด�ยวก�นท��วปร��ทศก��ด� 

กรมบ�ญช�กล�งต��งปร�บปร�งฐ�นข��ม�ลต�มวรรค�น��ง  �ย��งน��ยป�ล���งคร��ง 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งม��น��ท��รวบรวม  ว��คร����  �ล�ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  �ล�จ�ดท��ร�ยง�น�ก��ยวก�บป�ญ���ล���ป�รรค�นก�รด���น�นก�รพร��มข����น��น�
�พ���พ�ฒน��ล�ปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ��น�คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย
�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 

�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐ��งร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��ต��กรมบ�ญช�กล�ง  ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล��ง���น�ขท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 

ร�ยง�นต�มวรรค�น��ง  �ม���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย���คว�ม���นช�บ�ล�ว  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ
�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งม��น��ท���นก�รก���นด�ล�จ�ด���ม��ล�ก��ตรก�รฝ�ก�บรม 
�พ�����ง��ร�ม�ล�พ�ฒน��จ���น��ท�����ม�คว�มร���ล�คว�ม�ช��ยวช�ญ�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���ร
พ��ด�ภ�คร�ฐต�ม�ล�กว�ช�ช�พ�ล�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��   ท��งน��   กรมบ�ญช�กล�งจ�ด���น�นก�ร��ง 
�ร��จ�ด���น�นก�รร�วมก�บ�น�วยง�น���น�ร����กชนท���ก��ยวข��งก��ด� 

����จ���น��ท��ซ��งผ��นก�รฝ�ก�บรมต�มวรรค�น��ง�ล��ด�ร�บ�ต�งต��ง���ด��รงต����น�งท��ปฏ�บ�ต�ง�น
�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ม���ทธ��ด�ร�บ�ง�น�พ��ม�ร���ง�น���นท��น�ง�ด�ยวก�น  ด�งต���ปน�� 

(�) �นกรณ�ท���ป�นข��ร�ชก�รพล�ร��น  ����จ���น��ท��ซ��ง�ด�ร�บ�ต�งต��ง���ด��รงต����น�งท��ปฏ�บ�ต�ง�น
�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด��ป�นต����น�งท��ม���ต�พ��ศ�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยร��บ�ยบ
ข��ร�ชก�รพล�ร��น�ล��นก�รก���นด����ด�ร�บ�ง�น�พ��ม����ร�บต����น�งท��ม���ต�พ��ศ����ค��น�งถ�งภ�ร��น��ท��
�ล�ค�ณภ�พข�งง�น  �ดย�ปร�ยบ�ท�ยบก�บผ��ปฏ�บ�ต�ง�น���นท���ด�ร�บ�ง�น�พ��ม����ร�บต����น�งท��ม���ต�พ��ศ�ด�วย  
ท��งน��  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

(�) �นกรณ�ท���ม��ป�นข��ร�ชก�รพล�ร��น  ����จ���น��ท��ซ��ง�ด�ร�บ�ต�งต��ง���ด��รงต����น�งท��ปฏ�บ�ต�ง�น
�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด��ป�นต����น�งท��ม���ต�พ��ศ�ต�มกฎ�ม�ย�ก��ยวก�บก�รบร���ร 
ง�นบ�คคลข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���จ���น��ท��น��น��งก�ด�ย���ล�ม���ทธ��ด�ร�บ�ง�น�พ��ม����ร�บต����น�งท��ม���ต�พ��ศ�
ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยก�รน��น  �ร���ป�นต����น�งท��ม���ทธ��ด�ร�บ�ง�น���นท��น�ง�ด�ยวก�นต�มกฎ�ม�ย�ก��ยวก�บ 
ก�รบร���รง�นบ�คคลข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���จ���น��ท��น��น��งก�ด�ย��  �ล�ว�ต�กรณ�  ท��งน��  �นก�รก���นด 
����ด�ร�บ�ง�น�พ��ม����ร�บต����น�งท��ม���ต�พ��ศ��ร���ง�น���นท��น�ง�ด�ยวก�น����ปร�ยบ�ท�ยบก�บ�ง�น�พ��ม����ร�บ
ต����น�งท��ม���ต�พ��ศ��ร���ง�น���นท��น�ง�ด�ยวก�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐปร��ภท�ด�ยวก�น 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งม��น��ท��ปฏ�บ�ต�ง�นธ�รก�ร   ง�นปร�ช�ม   ง�นว�ช�ก�ร  
ก�รศ�ก����ข��ม�ล  �ล�ก�จก�รต��ง �  ท���ก��ยวข��ง����ก�คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย  
คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง  คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  �ล�คณ��น�กรรมก�ร
ท���ต�งต��ง�ดยคณ�กรรมก�รด�งกล��ว  รวมท��ง���ม����น�จ�น��ท�����นต�มท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�มวด  � 
ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�ร 

 

 

ม�ตร� �� ���คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งม����น�จปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก�� 
���ง�นก���ร��ง�น��ข��ด  �ป�นง�นก���ร��งท��ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�น��ข�น��นจ��ข��ร�วม�ป�นผ��ย��นข����น�
ต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�  ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�น��ข�น��นต��ง�ป�นผ��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บกรมบ�ญช�กล�ง 

คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง��จปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก��  ���ง�นก���ร��ง�น��ข��ด 
ท��ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�น��ข�น��นต��งข��นท��บ�ยน�ว�ก�บกรมบ�ญช�กล�งต�มวรรค�น��ง  ต��ง�ช� 
�ง�นงบปร�ม�ณ�นวง�ง�น�ท���ด�ร��ต��ง�ช�ผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ�น��ข��ดด�วยก��ด� 

�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล��ง���น�ข�นก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��งท��จ��ข��ร�วม�ป�น 
ผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งปร�ก�ศก���นด
�นร�ชก�จจ�น��บก��  ท��งน��  จ�ต��ง�ป�ด��ก�����ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��งท�กร�ยม���ทธ�ข�ข��นท��บ�ยน�ด�
ตล�ด�วล� 

ม�ตร� �� �นกรณ�ท�� ���น�มควร   คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง��จปร�ก�ศก���นด�น 
ร�ชก�จจ�น��บก��  ���ผ��ปร�ก�บก�รพ��ด����นน�ก��น��จ�กผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง  �ป�นผ��ปร�ก�บก�ร
ท��จ��ข��ร�วม�ป�นผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�  ผ��ปร�ก�บก�รน��นต��ง�ป�นผ��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บ
กรมบ�ญช�กล�งก��ด� 

�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล��ง���น�ข�นก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รพ��ด����นท��จ��ข��ร�วม�ป�น 
ผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งปร�ก�ศก���นด
�นร�ชก�จจ�น��บก��  ท��งน��  จ�ต��ง�ป�ด��ก�����ผ��ปร�ก�บก�รท�กร�ยม���ทธ�ข�ข��นท��บ�ยน�ด�ตล�ด�วล� 

ม�ตร� �� ���กรมบ�ญช�กล�งปร�ก�ศร�ยช���ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��งต�มม�ตร�  ��  
�ล�ผ��ปร�ก�บก�รพ��ด����นต�มม�ตร�  ��  ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว��ล�ว�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�ง  �ล����ปร�บปร�งคว�มถ�กต��งข�งข��ม�ล����ป�นป�จจ�บ�นท�กคร��งท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงข��ม�ล 

�นกรณ�ท��กรมบ�ญช�กล�ง�ด�ข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�ล�ผ��ปร�ก�บก�รพ��ด����น 
ต�มวรรค�น��ง�ว��ล�ว  �น�วยง�นข�งร�ฐ�ม�ต��งจ�ด���ม�ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รปร��ภทน��น��ก   
�ล�����น�วยง�นข�งร�ฐก���นดค�ณ�มบ�ต�ผ��ม���ทธ��ข��ย��นข����น�ต�มม�ตร�  ��  �ร��ม�ตร�  ��   
�นปร�ก�ศ�ช�ญชวน����ข��ร�วมก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��นด�วย 

ค�ณ�มบ�ต��ล�ล�ก�ณ�ต��ง���มข�งผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ทธ�ข�ข��นท��บ�ยน  ก�รตรวจ��บ
ค�ณ�มบ�ต��ล�ล�ก�ณ�ต��ง���ม�ร��ก�รตรวจต�ดต�ม  ก�ร�พ�กถ�นร�ยช�����กจ�กท��บ�ยน  �ล���ตร�
ค��ธรรม�น�ยมก�รข�ข��นท��บ�ยน  รวมท��ง�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�ร��ทธรณ��ล�ก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��นกรณ� 
ท��กรมบ�ญช�กล�ง�ม�ข��นท��บ�ยน���ผ��ปร�ก�บก�ร  ����ป�น�ปต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
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�มวด  � 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 

 

 

ม�ตร� �� บทบ�ญญ�ต��น�มวดน������ช�บ�งค�บก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�  ยก�ว�นง�นจ��งท��ปร�ก��
�ล�ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

ม�ตร� �� ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด���จกร�ท���ด��ดยว�ธ�  ด�งต���ปน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวนผ��ปร�ก�บก�รท��ว�ปท��ม�

ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด����ข��ย��นข����น� 
(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวน�ฉพ��ผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต� 

ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดซ��งต��ง�ม�น��ยกว����มร�ย����ข��ย��นข����น�  �ว�น�ต��นง�นน��น 
ม�ผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นดน��ยกว����มร�ย 

(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต� 
ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดร�ย�ดร�ย�น��ง����ข��ย��นข����น�  �ร������ข��ม��จรจ�ต��ร�งร�ค�
รวมท��งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ก�บผ��ปร�ก�บก�ร�ดยตรง�นวง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ท����กต�มคว�ม�นม�ตร�  ��  วรรค��ง 

ม�ตร� �� ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�  ����น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ก�ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปก��น  
�ว�น�ต� 

(�) กรณ�ด�งต���ปน��  ����ช�ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
 (ก) �ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว  �ต��ม�ม�ผ��ย��นข����น�  �ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บ 

ก�รค�ด�ล��ก 
 (ข) พ��ด�ท��ต��งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งม�ค�ณล�ก�ณ��ฉพ���ป�นพ��ศ��ร��ซ�บซ��น�ร��ต��งผล�ต  

จ���น��ย  ก���ร��ง  �ร�����บร�ก�ร�ดยผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ฝ�ม���ดย�ฉพ��  �ร��ม�คว�มช��น�ญ�ป�นพ��ศ�   
�ร��ม�ท�ก����ง  �ล�ผ��ปร�ก�บก�รน��นม�จ��นวนจ��ก�ด 

 (ค) ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วนท��ต��ง�ช�พ��ด�น��น��น�น���งม�จ�ก�ก�ด��ต�ก�รณ�ท���ม���จค�ด�ม�ย�ด�  
ซ��ง��ก�ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปจ�ท������ม�ท�นต��คว�มต��งก�ร�ช�พ��ด� 

 (ง) �ป�นพ��ด�ท���ดยล�ก�ณ�ข�งก�ร�ช�ง�น  �ร��ม�ข��จ��ก�ดท�ง�ทคน�คท��จ���ป�นต��งร�บ�ย�����
�ป�นก�ร�ฉพ�� 

 (จ) �ป�นพ��ด�ท��จ���ป�นต��งซ����ดยตรงจ�กต��งปร��ทศ  �ร��ด���น�นก�ร�ดยผ��น�งค�ก�ร
ร��ว��งปร��ทศ 

 (ฉ) �ป�นพ��ด�ท���ช��นร�ชก�รล�บ  �ร���ป�นง�นท��ต��งปกป�ด�ป�นคว�มล�บข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
�ร��ท���ก��ยวก�บคว�มม��นคงข�งปร��ทศ 
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 (ช) �ป�นง�นจ��งซ��มพ��ด�ท��จ���ป�นต��งถ�ดตรวจ  ���ทร�บคว�มช��ร�ด���ย��ย���ยก��น 
จ�งจ�ปร�ม�ณค��ซ��ม�ด�  �ช�น   ง�นจ��งซ��ม�คร���งจ�กร   �คร���งม��กล   �คร���งยนต�   �คร���ง�ฟฟ��   
�ร���คร���ง���ล�กทร�น�ก�� 

 (ซ) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
(�) กรณ�ด�งต���ปน��  ����ช�ว�ธ��ฉพ���จ��จง   
 (ก) �ช�ท��งว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ร���ช�ว�ธ�ค�ด�ล��ก�ล�ว�ต��ม�ม� 

ผ��ย��นข����น�  �ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
 (ข) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ท��ม�ก�รผล�ต  จ���น��ย  ก���ร��ง  �ร�����บร�ก�รท��ว�ป  �ล�ม�วง�ง�น

�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งคร��ง�น��ง�ม��ก�นวง�ง�นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
 (ค) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ท��ม�ผ��ปร�ก�บก�รซ��งม�ค�ณ�มบ�ต��ดยตรง�พ�ยงร�ย�ด�ยว   

�ร��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�จ�กผ��ปร�ก�บก�รซ��ง�ป�นต�ว�ทนจ���น��ย�ร��ต�ว�ทนผ�����บร�ก�ร�ดยช�บ 
ด�วยกฎ�ม�ย�พ�ยงร�ย�ด�ยว�นปร��ทศ�ทย�ล��ม�ม�พ��ด����นท��จ��ช�ทด�ทน�ด� 

 (ง) ม�คว�มจ���ป�นต��ง�ช�พ��ด�น��น�ดยฉ�ก�ฉ�น  �น���งจ�ก�ก�ด��บ�ต�ภ�ย�ร��ภ�ยธรรมช�ต�  
�ร���ก�ด�รคต�ดต����นตร�ยต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�รคต�ดต��  �ล�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป
�ร��ว�ธ�ค�ด�ล��ก��จก������ก�ดคว�มล��ช���ล���จท������ก�ดคว�ม���ย��ย�ย��งร��ย�รง 

 (จ) พ��ด�ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ป�นพ��ด�ท���ก��ยวพ�นก�บพ��ด�ท���ด�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ว�ก��น�ล�ว  �ล�ม�คว�มจ���ป�นต��งท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�พ��ม�ต�ม�พ���คว�ม�มบ�รณ��ร��ต���น���ง�นก�ร�ช�พ��ด�น��น  
�ดยม�ลค��ข�งพ��ด�ท��ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�พ��ม�ต�มจ�ต��ง�ม���งกว��พ��ด�ท���ด�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ว�ก��น�ล�ว 

 (ฉ) �ป�นพ��ด�ท��จ�ข�ยท�ดตล�ด�ดย�น�วยง�นข�งร�ฐ   �งค�ก�รร��ว��งปร��ทศ   
�ร���น�วยง�นข�งต��งปร��ทศ 

 (ช) �ป�นพ��ด�ท���ป�นท��ด�น�ร�����งปล�ก�ร��งซ��งจ���ป�นต��งซ����ฉพ�����ง 
 (ซ) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ร�ฐมนตร���จ��กกฎกร�ทรวงต�ม  (�)  (ซ)  �ร��  (�)  (ซ)  ����ป�นพ��ด�ท��ร�ฐต��งก�ร��ง��ร�ม 

�ร���น�บ�น�นต�มม�ตร�  ��  (�)  ก��ด�  ��กร�ฐมนตร���กกฎกร�ทรวงต�ม  (�)  (ซ)  �ป�นพ��ด�ท��ร�ฐต��งก�ร
��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�นต�มม�ตร�  ��  (�)  �ล�ว  �ม����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�น��น 
����ช�ว�ธ��ฉพ���จ��จงต�ม  (�)  (ซ)  ก��น 

�นกรณ��น�วยง�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ�ร��ม�ก�จกรรมท��ต��งปฏ�บ�ต��นต��งปร��ทศจ�ท��ก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��ง�ดย�ช�ว�ธ�ค�ด�ล��ก�ร��ว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ดย�ม��ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ปก��นก��ด� 

ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบ�พ���ก���นดร�ยล����ยด���นข�งก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ต�มวรรค�น��ง
�พ��ม�ต�ม�ด�ต�มคว�มจ���ป�น�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดข�งว�ธ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด��น�มวดน��ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��
�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
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ม�ตร� �� �พ���ปร��ยชน�ข�งภ�คร�ฐ�ดยรวม  �น�วยง�นข�งร�ฐ���ง�น��ง���ง�ด��จท��ก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��งพ��ด����ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���น �  ก��ด�  ต�มกร�บข��ตกลงร��ว��ง�น�วยง�นข�งร�ฐผ��ท��ก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��งก�บค����ญญ� 

ก�รด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  ต��งค��น�งถ�งคว�มค��มค���ล�ว�ตถ�ปร��งค��นก�ร�ช�ง�น�ป�น���ค�ญ  
ท��งน��  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� �พ���ปร��ยชน��นก�รจ�ดท��ร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดข�งพ��ด� 
ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ร��ง��ก��ร�ช�ญชวน  ก��นท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ด�วยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวน
ท��ว�ป  �น�วยง�นข�งร�ฐ��จจ�ด���ม�ก�รร�บฟ�งคว�มค�ด���นร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยดข�งพ��ด� 
ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ร��ง��ก��ร�ช�ญชวนจ�กผ��ปร�ก�บก�รก��นก��ด� 

�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ย��วล�ก�รร�บฟ�งคว�มค�ด���นร��งข�บ�ขตข�งง�น�ร��ร�ยล����ยด
ข�งพ��ด�ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ร��ง��ก��ร�ช�ญชวน  �พ���น���ป�ช��ป�น��ก��ร�ช�ญชวน  ����ป�น�ป
ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� ก��นด���น�นก�รจ�ดจ��งง�นก���ร��งต�มว�ธ�ก�รต�มม�ตร�  ��  �น�วยง�นข�งร�ฐ
ต��งจ�ด���ม��บบร�ปร�ยก�รง�นก���ร��งซ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�รจ�ดท����ง  �ร��ด���น�นก�รจ�ดจ��ง
ต�ม�มวด  �  ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ก��ด� 

�นกรณ�ท��ต��งม�ก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��งซ��ง�ม���จจ�ด���ม��บบร�ปร�ยก�รง�นก���ร��ง 
ต�มวรรค�น��ง�ด�  ����ด�ร�บยก�ว�น�ม�ต��งด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  �ดยกรณ��ดท��จ�จ��ง��ก�บบรวมก���ร��ง
ต��งพ�จ�รณ�คว�ม��ม���มข�ง�ครงก�ร�ล�วง�ง�นด�วย  ท��งน��  �ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รจ��ง��ก�บบรวมก���ร��ง  
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� �นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด��ต�ล�คร��ง  ���ผ��ม����น�จ�ต�งต��งผ��ร�บผ�ดช�บก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��งน��น  ซ��งจ�กร�ท���ดยคณ�กรรมก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร���จ���น��ท��คน�ดคน�น��งก��ด� 

�งค�ปร�ก�บ�ล��งค�ปร�ช�มซ��งกร�ท���ดยคณ�กรรมก�ร  �ล��น��ท��ข�งผ��ร�บผ�ดช�บก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��งต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ค��ต�บ�ทนผ��ร�บผ�ดช�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 
ม�ตร� �� ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มว�ธ�ก�รต�มม�ตร�  ��  (�)  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท��ปร�ก�ศ

�ล���ก��ร�ช�ญชวน���ทร�บ�ป�นก�รท��ว�ปว���น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���น�นก�ร�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด��ด  
ว�น  �วล�  �ถ�นท��ย��นข����น�  �ล��ง���น�ข���น � 

ปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวนต�มวรรค�น��ง  ���ปร�ก�ศ�ผย�พร��นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศ
ข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล����ป�ดปร�ก�ศ 
�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �นก�รน��  �น�วยง�นข�งร�ฐจ��ผย�พร�ปร�ก�ศ
�ล���ก��ร�ช�ญชวนด�งกล��ว�ดยว�ธ�ก�ร���นด�วยก��ด�   
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�ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร  �ล�ร�ยล����ยดก�รจ�ดท��ปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวน  รวมท��งร�ย��วล�
ก�รปร�ก�ศ�ช�ญชวน  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มว�ธ�ก�รต�มม�ตร�  ��  (�)  �ร��  (�)  ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ดท���น�ง����ช�ญชวน
���ผ��ปร�ก�บก�ร�ข��ย��นข����น�  ท��งน��  ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� ภ�ย�ต�บ�งค�บม�ตร�  ��  ����น�วยง�นข�งร�ฐปร�ก�ศร�ยล����ยดข��ม�ลร�ค�กล�ง
�ล�ก�รค��นวณร�ค�กล�ง�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�งต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ม�ตร� �� ภ�ย�ต�บ�งค�บม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ผ��ท��จ��ข��ย��นข����น��นก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ย��งน��ยต��งม�ค�ณ�มบ�ต��ล��ม�ม�ล�ก�ณ�ต��ง���ม  ด�งต���ปน�� 

(�) ม�คว�ม��ม�รถต�มกฎ�ม�ย 
(�) �ม��ป�นบ�คคลล�มล�ล�ย 
(�) �ม��ย��ร��ว��ง�ล�กก�จก�ร 
(�) �ม��ป�นบ�คคลซ��ง�ย��ร��ว��งถ�กร�ง�บก�รย��นข����น��ร��ท����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

ต�มม�ตร�  ���  วรรค��ม 
(�) �ม��ป�นบ�คคลซ��งถ�ก�จ�ง�ว�ยนช�������ป�นผ��ท��งง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มม�ตร�  ��� 
(�) ค�ณ�มบ�ต��ร��ล�ก�ณ�ต��ง���ม���นต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�ศก���นด 

�นร�ชก�จจ�น��บก�� 
����น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ป�น�ง���น�ข�นปร�ก�ศ�ล���ก��ร�ช�ญชวนว��ผ��ท��จ��ข��ย��นข����น�

ต��ง��ดง�ล�กฐ�นถ�งข�ดคว�ม��ม�รถ�ล�คว�มพร��มท��ตนม��ย���นว�นย��นข����น�ด�วย 
ม�ตร� �� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ดยว�ธ�ต�มม�ตร�  ��   (�)  �ร��  (�)   

����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร�ดยพ�จ�รณ�ถ�งปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�ร�ช�ง�น
�ป�น���ค�ญ  �ดย���ค��น�งถ�ง�กณฑ�ร�ค��ล�พ�จ�รณ��กณฑ����นปร�ก�บด�วย  ด�งต���ปน�� 

(�) ต�นท�นข�งพ��ด�น��นตล�ด��ย�ก�ร�ช�ง�น   
(�) ม�ตรฐ�นข�ง��นค���ร��บร�ก�ร 
(�) บร�ก�ร�ล�งก�รข�ย   
(�) พ��ด�ท��ร�ฐต��งก�ร��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�น   
(�) ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�ร 
(�) ข����น�ด��น�ทคน�ค�ร��ข����น����น  �นกรณ�ท��ก���นด���ม�ก�รย��นข����น�ด��น�ทคน�ค 

�ร��ข����น����นก��นต�มวรรค�ก 
(�) �กณฑ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
พ��ด�ท��ร�ฐต��งก�ร��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�นต�ม  (�)  ����ป�น�ปต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง   

ซ��ง�ย��งน��ยต��ง��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�นพ��ด�ท���ร��งนว�ตกรรม�ร��พ��ด�ท���น�ร�ก��พล�งง�น�ร�����ง�วดล��ม 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

���ร�ฐมนตร���กร��บ�ยบก���นด�ล�ก�กณฑ��ก��ยวก�บก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ต�มวรรค�น��ง  
ซ��ง�ย��งน��ยต��งก���นด����น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ก�ช��กณฑ��ด�กณฑ��น��ง�ร���ล�ย�กณฑ�ก��ด�  ปร�ก�บก�บ
�กณฑ�ร�ค�  �ล�ต��งก���นดน����น�กข�ง�ต�ล��กณฑ����ช�ด�จน  �ต���ก�น�วยง�นข�งร�ฐ�ม���จ�ล��ก�ช�
�กณฑ����นปร�ก�บ�ล�จ���ป�นต��ง�ช��กณฑ��ด�ยว�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก  ����ช��กณฑ�ร�ค�  รวมท��ง 
ก�ร���ค��นนพร��มด�วย��ต�ผลข�งก�ร���ค��นน�น�ต�ล��กณฑ�  ท��งน��  �นกรณ�ท���ม���ม�รถ��กร��บ�ยบ
ก���นด�ล�ก�กณฑ��ก��ยวก�บก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งพ��ด�ท�กปร��ภท�ด�  จ�ก���นดกรณ�ต�ว�ย��ง
ข�งพ��ด�ปร��ภท�น��งปร��ภท�ด�พ����ป�น�นวท�ง�นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งพ��ด����น �  ก��ด� 

�ม���พ�จ�รณ�ข����น�ปร�ก�บก�บ�กณฑ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช��นก�รพ�จ�รณ��ล�ว  ก�รพ�จ�รณ�
�ล��กข����น����จ�ด�ร�ยงล��ด�บต�มค��นน  ข����น��ดท��ม�ค��นน��ง��ด����น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��กข����น�ข�ง
ผ��ย��นข����น�ร�ยน��น�ล����บ�นท�กผลก�รพ�จ�รณ�ด�งกล��วด�วย 

����น�วยง�นข�งร�ฐปร�ก�ศ�กณฑ�ท���ช��นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก�ล�น����น�กข�ง�ต�ล��กณฑ��ว� 
�นปร�ก�ศ�ช�ญชวน�ร���น�ง����ช�ญชวน  �ล�ว�ต�กรณ�  ด�วย 

�นกรณ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ท��ม�ล�ก�ณ�ท��จ�ต��งค��น�งถ�ง�ทค�น�ลย�ข�งพ��ด�  �ร��ค�ณ�มบ�ต�ข�ง
ผ��ย��นข����น�  �ร��กรณ����นท��ท�����ม�ป�ญ���นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ต�มวรรค�น��ง  �น�วยง�นข�งร�ฐ
��จก���นด���ม�ก�รย��นข����น�ด��น�ทคน�ค�ร��ข����น����นก��นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ต�มวรรค�น��งก��ด�  
ท��งน��  ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� ����น�วยง�นข�งร�ฐปร�ก�ศผลผ��ชน�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก
�ล���ต�ผล�น�บ�น�น�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�ร
ท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท��ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น 

ก�รลงน�ม�น��ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��งจ�กร�ท���ด�ต���ม���ล�วงพ�นร�ย��วล���ทธรณ��ล��ม�ม�ผ���ด��ทธรณ�
ต�มม�ตร�  ���  �ร���นกรณ�ท��ม�ก�ร��ทธรณ�  �ม����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บ�จ�งจ�กคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�
��ทธรณ����ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต���ป�ด�  �ว�น�ต�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วนต�มม�ตร�  ��  
(�)  (ค)  �ร��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ร��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ม�วง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด
�นกฎกร�ทรวงท����กต�มม�ตร�  ��  วรรค��ง 

ม�ตร� �� ก��นลงน�ม�น��ญญ�  �น�วยง�นข�งร�ฐ��จปร�ก�ศยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
ท���ด�ด���น�นก�ร�ป�ล�ว�ด��นกรณ�  ด�งต���ปน�� 

(�) �น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ม��ด�ร�บก�รจ�ด�รร�ง�นงบปร�ม�ณท��จ��ช��นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง   
�ร���ง�นงบปร�ม�ณท���ด�ร�บก�รจ�ด�รร�ม��พ�ยงพ�ท��จ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��นต���ป 

(�) ม�ก�รกร�ท��ท���ข��ล�ก�ณ�ผ��ย��นข����น�ท��ชน�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น  �ร��ม���วน�ด����ยก�บผ��ย��นข����น�ร�ย���น  �ร��ข�ดขว�งก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  
�ร���มย�มก�นก�บผ��ย��นข����น�ร�ย���น�ร���จ���น��ท���นก�ร��น�ร�ค�  �ร�����ว��กร�ท��ก�รท�จร�ต���น�ด
�นก�ร��น�ร�ค�  ท��งน��  ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
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(�) ก�รท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต���ป��จก������ก�ดคว�ม���ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��กร�ทบ
ต��ปร��ยชน���ธ�รณ� 

(�) กรณ����น�นท��น�ง�ด�ยวก�บ  (�)  (�)  �ร��  (�)  ท��งน��  ต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ก�รยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มวรรค�น��ง�ป�น��ก��ทธ��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ผ��ย��นข����น� 

�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ถ�กยก�ล�กน��นจ��ร�ยกร��งค�����ย��ย�ด �  จ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ�ม��ด� 
�ม���ม�ก�รยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  ����น�วยง�นข�งร�ฐ�จ�ง���ผ��ปร�ก�บก�รซ��งม�ร�บ�ร��ซ�����ก��ร

�ช�ญชวนท�กร�ยทร�บถ�ง��ต�ผลท��ต��งยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งคร��งน��น 
�นกรณ�ท��ม��น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�นผ��ย��นข����น�ต��ง�ต���งร�ยข��น�ป  ม����ถ��ว���น�วยง�นข�งร�ฐน��น

ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น�ร��ม���วน�ด����ยก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ���นต�ม  (�) 
ปร�ก�ศต�มวรรค�น��ง  ���ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง�ล� 

ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด  �ล����ป�ดปร�ก�ศ�ดย�ป�ด�ผย  ณ  �ถ�นท�� 
ป�ดปร�ก�ศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  �นก�รน��  �น�วยง�นข�งร�ฐจ��ผย�พร�ปร�ก�ศด�งกล��ว�ดยว�ธ�ก�ร���น
ด�วยก��ด� 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ท���ม��ด�บ�ญญ�ต��ว��น�มวดน��  
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  � 
ง�นจ��งท��ปร�ก�� 

 

 

ม�ตร� �� ง�นจ��งท��ปร�ก����จกร�ท���ด��ดยว�ธ�  ด�งต���ปน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวนท��ปร�ก��ท��ว�ปท��ม�ค�ณ�มบ�ต�

ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด����ข��ย��นข����น� 
(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวน�ฉพ��ท��ปร�ก��ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ข

ท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดซ��งต��ง�ม�น��ยกว����มร�ย����ข��ย��นข����น�  �ว�น�ต��นง�นน��นม�ท��ปร�ก��ท��ม�
ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นดน��ยกว����มร�ย 

(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ด��ก�  ก�รท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ช�ญชวนท��ปร�ก��ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม
�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นดร�ย�ดร�ย�น��ง����ข��ย��นข����น�  �ร������ข��ม��จรจ�ต��ร�งร�ค� 

ม�ตร� �� ง�นจ��งท��ปร�ก��  ����น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ก�ช�ว�ธ��ดว�ธ��น��งต�มม�ตร�  ��  
ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งต���ปน��   

(�) ง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ����ช�ก�บง�นท���ม�ซ�บซ��น  ง�นท��ม�ล�ก�ณ�
�ป�นง�นปร�จ��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �ร��ง�นท��ม�ม�ตรฐ�นต�ม�ล�กว�ช�ช�พ  �ล�ม�ท��ปร�ก��ซ��ง��ม�รถ
ท��ง�นน��น�ด��ป�นก�รท��ว�ป 
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(�) ง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ�ค�ด�ล��ก  ���กร�ท���ด��นกรณ�  ด�งต���ปน�� 
 (ก) �ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว  �ต��ม�ม�ผ��ย��นข����น�  �ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บ 

ก�รค�ด�ล��ก 
 (ข) �ป�นง�นท��ซ�บซ��น  ซ�บซ��นม�ก  �ร��ท��ม��ทคน�ค�ฉพ���ม���ม��ท��จ�ด���น�นก�ร 

�ดยว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
 (ค) �ป�นง�นจ��งท��ม�ท��ปร�ก���นง�นท��จ�จ��งน��นจ��นวนจ��ก�ด 
 (ง) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
(�) ง�นจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง  ���กร�ท���ด��นกรณ�  ด�งต���ปน�� 
 (ก) �ช�ท��งว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ร���ช�ว�ธ�ค�ด�ล��ก�ล�ว  �ต��ม�ม� 

ผ��ย��นข����น�  �ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
 (ข) ง�นจ��งท��ม�วง�ง�นค��จ��งคร��ง�น��ง�ม��ก�นวง�ง�นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
 (ค) �ป�นง�นท��จ���ป�นต��ง���ท��ปร�ก��ร�ย�ด�มท��ต��จ�กง�นท���ด�ท���ว��ล�ว�น���งจ�ก��ต�ผล

ท�ง�ทคน�ค 
 (ง) �ป�นง�นจ��งท��ม�ท��ปร�ก���นง�นท��จ�จ��งน��นจ��นวนจ��ก�ด�ล�ม�วง�ง�นค��จ��งคร��ง�น��ง 

�ม��ก�นวง�ง�นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
 (จ) �ป�นง�นจ��งท��ม�ท��ปร�ก���นง�นท��จ�จ��งน��น�พ�ยงร�ย�ด�ยว 
 (ฉ) �ป�นง�นท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วน�ร��ท���ก��ยวก�บคว�มม��นคงข�งช�ต�  ��กล��ช�� 

จ����ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��คว�มม��นคงข�งช�ต� 
 (ช) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยม����น�จปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง

ก���นดกรณ�ต�ว�ย��งข�งง�นท���ม�ซ�บซ��นต�ม  (�)  �ร��ง�นท��ซ�บซ��น  ซ�บซ��นม�ก  �ร��ท��ม��ทคน�ค�ฉพ��
ต�ม  (�)  (ข) 

ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบ�พ���ก���นดร�ยล����ยด���นข�งง�นจ��งท��ปร�ก��ต�มวรรค�น��ง�พ��ม�ต�ม�ด�
ต�มคว�มจ���ป�น�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดข�งว�ธ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง����ร�บง�นจ��งท��ปร�ก���น�มวดน�� 
ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก���นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบ 
ท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บง�นจ��งท��ปร�ก��ต�ม�มวดน�� 
�ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ท��ปร�ก��ท��จ��ข��ร�วมก�ร��น�ง�นก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ  ต��ง�ป�นท��ปร�ก�� 
ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  �ว�น�ต�จ�ม��น�ง���ร�บร�งจ�กศ�นย�ข��ม�ล 
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ท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  ว���ม�ม�ท��ปร�ก���ป�นผ�����บร�ก�ร�นง�นท��จ��งน��น  �ร���ป�นง�นจ��งท��ปร�ก��
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ 

ว�ธ�ก�รย��นข�ข��นท��บ�ยนท��ปร�ก��  ค�ณ�มบ�ต��ล�ล�ก�ณ�ต��ง���ม  ก�ร�พ�กถ�นร�ยช�����กจ�กท��บ�ยน  
�ล���ตร�ค��ธรรม�น�ยมก�รข�ข��นท��บ�ยน  รวมท��ง�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�ร��ทธรณ��ล�ก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�
�นกรณ�ท��ศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  �ม�ข��นท��บ�ยน����ป�นท��ปร�ก��  ����ป�น�ปต�มท��ก���นด
�นกฎกร�ทรวง  ท��งน��  �นก�ร��กกฎกร�ทรวงท���ก��ยวก�บค�ณ�มบ�ต��ร��ล�ก�ณ�ต��ง���มข�งท��ปร�ก�� 
���ค��น�งถ�งคว�ม��ดคล��งก�บกฎ�ม�ย���นท���ก��ยวข��งก�บก�รปร�ก�บว�ช�ช�พข�งท��ปร�ก��ด�วย 

�นกรณ�ท�����น�มควร  ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบก���นด�ล�ก�กณฑ�ก�รข��นท��บ�ยนท��ปร�ก���ว�
�ป�น�ย��ง���นก��ด� 

ม�ตร� �� �นก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก���ต�ล�คร��ง  ���ผ��ม����น�จ�ต�งต��งคณ�กรรมก�ร
ด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก��  �พ���ร�บผ�ดช�บ�นก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก��น��น 

�งค�ปร�ก�บ  �งค�ปร�ช�ม  �ล��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก��  ����ป�น�ป 
ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ค��ต�บ�ทนคณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��งท��ปร�ก��ต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��กร�ทรวงก�รคล�ง
ก���นด 

ม�ตร� �� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�  ����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร�ดยค��น�งถ�ง
คว�มค��มค���ล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�งง�นจ��งท��ปร�ก���ป�น���ค�ญ  �ดย���พ�จ�รณ��กณฑ�ด��นค�ณภ�พ  ด�งต���ปน�� 

(�) ผลง�น�ล�ปร��บก�รณ�ข�งท��ปร�ก�� 
(�) ว�ธ�ก�รบร���ร�ล�ว�ธ�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
(�) จ��นวนบ�คล�กรท��ร�วมง�น 
(�) ปร��ภทข�งท��ปร�ก��ท��ร�ฐต��งก�ร��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�น   
(�) ข����น�ท�งด��นก�ร�ง�น 
(�) �กณฑ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ปร��ภทข�งท��ปร�ก��ท��ร�ฐต��งก�ร��ง��ร�ม�ร���น�บ�น�นต�ม  (�)  ����ป�น�ปต�มท��ก���นด 

�นกฎกร�ทรวง 
ม�ตร� �� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น��ดยว�ธ�ต�มม�ตร�  ��  (�)  �ร��  (�)  น�กจ�ก

���พ�จ�รณ��กณฑ�ด��นค�ณภ�พต�มม�ตร�  ��  �ล�ว  ����ป�น�ปต�ม�กณฑ��นก�รพ�จ�รณ��ล�ก�ร���น����น�ก  
ด�งต���ปน��ด�วย 

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก���พ���ด���น�นง�นปร�จ��  ง�นท��ม�ม�ตรฐ�น�ช�งค�ณภ�พต�ม�ล�กว�ช�ช�พ
�ย���ล�ว  �ร��ง�นท���ม�ซ�บซ��น  ����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว 
�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ยท����น�ร�ค�ต�����ด   



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท���ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ง�นท��ซ�บซ��น   
����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ยท���ด�ค��นนรวม
ด��นค�ณภ�พ�ล�ด��นร�ค�ม�กท����ด 

(�) กรณ�ง�นจ��งท��ปร�ก��ท��ม�คว�มซ�บซ��นม�ก  ����น�วยง�นข�งร�ฐค�ด�ล��กผ��ย��นข����น� 
ท��ผ��น�กณฑ�ด��นค�ณภ�พ�ล�ว�ล����ค�ด�ล��กจ�กร�ยท���ด�ค��นนด��นค�ณภ�พม�กท����ด 

ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบก���นด�ล�ก�กณฑ��ก��ยวก�บก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กข����น�ข�งง�นจ��ง 
ท��ปร�ก��ปร��ภท�ด�ร��ก���นดร�ยล����ยด���นข�งง�นจ��งท��ปร�ก��ต�มวรรค�น��ง�พ��ม�ต�ม�ด� 
ต�มคว�มจ���ป�น�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร 

ม�ตร� �� ก�รจ�ดท��ปร�ก�ศ�ช�ญชวน�ร���น�ง����ช�ญชวนท��ปร�ก������ข��ร�วมก�รย��นข����น�  
�ล�ก�รปร�ก�ศผลผ��ชน��ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก  ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บ
�ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นง�นจ��งท��ปร�ก��ท���ม��ด�บ�ญญ�ต��ว��น�มวดน��   
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  � 
ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

 

 

ม�ตร� �� ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง��จกร�ท���ด��ดยว�ธ�ด�งต���ปน�� 
(�) ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป 
(�) ว�ธ�ค�ด�ล��ก 
(�) ว�ธ��ฉพ���จ��จง 
(�) ว�ธ�ปร�กวด�บบ 
ม�ตร� �� ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป  ����ช�ก�บง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 

ท��ม�ล�ก�ณ��ม�ซ�บซ��น 
ม�ตร� �� ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ป�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���น�วยง�นข�งร�ฐ

�ช�ญชวนผ�����บร�ก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด�ม�น��ยกว����มร�ย����ข��ย��น
ข����น�  �ว�น�ต��นง�นน��นม�ผ�����บร�ก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�มท��ก���นดน��ยกว����มร�ย  ท��งน��  ���กร�ท���ด�
�นกรณ�ด�งต���ปน�� 

(�) �ช�ว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว  �ต��ม�ม�ผ��ย��นข����น�  �ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 
(�) �ป�นง�นจ��งท��ม�ล�ก�ณ�ซ�บซ��น�ร��ซ�บซ��นม�ก 
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(�) �ป�นง�น�ก��ยวก�บก�ร��ก�บบ�ร���ช�คว�มค�ด  �ช�น  ร�ป�บบ���งก���ร��ง  ซ��ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
�ม�ม�ข��ม�ล�พ�ยงพ�ท��จ�ก���นดร�ยล����ยด�บ���งต�น�ด� 

(�) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ม�ตร� �� ว�ธ��ฉพ���จ��จง  �ป�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���น�วยง�น

ข�งร�ฐ�ล��กจ��งผ�����บร�ก�รร�ย�ดร�ย�น��งซ��ง�คยทร�บ�ร���คย���นคว�ม��ม�รถ�ล�ว  ต�มท��คณ�กรรมก�ร
ด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง�ด�พ�จ�รณ���น��น�  ท��งน��  ���กร�ท���ด�
�นกรณ�ด�งต���ปน�� 

(�) �ช�ท��งว�ธ�ปร�ก�ศ�ช�ญชวนท��ว�ป�ล�ว�ธ�ค�ด�ล��ก  �ร���ช�ว�ธ�ค�ด�ล��ก�ล�ว  �ต��ม�ม�ผ��ย��นข����น�  
�ร��ข����น�น��น�ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก 

(�) ����ช�ก�บง�นจ��งท��ม�วง�ง�นงบปร�ม�ณค��ก���ร��ง�ม��ก�นวง�ง�นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
(�) �ป�นง�นท��ม�คว�มจ���ป�น�ร�งด�วน�ร��ท���ก��ยวก�บคว�มม��นคงข�งช�ต�  ��กล��ช��จ����ย��ย

�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��คว�มม��นคงข�งช�ต� 
(�) �ป�นง�นท��จ���ป�นต��ง���ผ�����บร�ก�รร�ย�ด�มท��ต��จ�กง�นท���ด�ท���ว��ล�ว  �น���งจ�ก��ต�ผล

ท�ง�ทคน�ค 
(�) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ม�ตร� �� ว�ธ�ปร�กวด�บบ  �ป�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���น�วยง�นข�งร�ฐ

�ช�ญชวนผ�����บร�ก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ตรงต�ม�ง���น�ขท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด����ข��ย��นข����น�  �พ�����ก�บบ
ง�นก���ร��งท��ม�ล�ก�ณ�พ��ศ�  �ป�นท���ช�ดช�ค�ณค��ท�งด��นศ�ลปกรรม�ร���ถ�ป�ตยกรรมข�งช�ต�  �ร��ง�น���น
ต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง   

ม�ตร� �� �พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งต�มม�ตร�  ��  
ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบ�พ���ก���นดร�ยล����ยด���นข�ง 
ง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�พ��ม�ต�ม�ด�ต�มคว�มจ���ป�น�พ���ปร��ยชน��นก�รด���น�นก�ร 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดข�งว�ธ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง����ร�บง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม 
ง�นก���ร��ง�น�มวดน��ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก���นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง   
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� �� ���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บก�บง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�ม 
ง�นก���ร��งต�ม�มวดน���ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� �นก�รจ��งผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ผ�����บร�ก�ร
ต��งม��บ�น�ญ�ตปร�ก�บว�ช�ช�พ�ถ�ป�ตยกรรม�ร��ว�ศวกรรม  �ล�ว�ต�กรณ� 

ผ�����บร�ก�รต�มวรรค�น��งท���ป�นน�ต�บ�คคล  ต��ง�ป�นผ��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บ�ภ�ว�ช�ช�พน��น �  ด�วย 
ม�ตร� �� ผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งท���ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�น

ข�งร�ฐต��ง�ม�ม���วน�ด����ยก�บผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��ง�นง�นน��น  ท��งน��  ต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 



�น��   �� 
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ม�ตร� �� �นก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ต�ล�คร��ง  ���ผ��ม����น�จ
�ต�งต��งคณ�กรรมก�รด���น�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  �พ���ร�บผ�ดช�บ�นก�รด���น�นง�น
จ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��งน��น 

�งค�ปร�ก�บ  �งค�ปร�ช�ม  �ล��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบ
ท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ค��ต�บ�ทนคณ�กรรมก�รต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 
ม�ตร� �� �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  

����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ�����บร�ก�รท��ม��นวค�ดข�งง�นจ��งท���ด�ค��นนด��นค�ณภ�พม�กท����ด   
��ตร�ค��จ��งผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง  ����ป�น�ปต�มท��ก���นด 

�นกฎกร�ทรวง 
ม�ตร� �� ก�รจ�ดท��ปร�ก�ศ�ช�ญชวน�ร���น�ง����ช�ญชวนผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ

�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง����ข��ร�วมก�รย��นข����น�  �ล�ก�รปร�ก�ศผลผ��ชน��ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก   
���น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  �ล�ม�ตร�  ��  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง 
ท���ม��ด�บ�ญญ�ต��ว��น�มวดน��  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  � 
ก�รท����ญญ� 

 

 

ม�ตร� �� �น�วยง�นข�งร�ฐต��งท����ญญ�ต�ม�บบท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด 
�ดยคว�ม���นช�บข�ง���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด  ท��งน��  �บบ��ญญ�น��น���ปร�ก�ศ�นร�ชก�จจ�น��บก��ด�วย 

ก�รท����ญญ�ร�ย�ดถ��จ���ป�นต��งม�ข��คว�ม�ร��ร�ยก�ร�ตกต��ง�ปจ�ก�บบ��ญญ�ต�มวรรค�น��ง  
�ดยม���ร����ค�ญต�มท��ก���นด�ว��น�บบ��ญญ��ล��ม�ท������น�วยง�นข�งร�ฐ���ย�ปร�ยบ  ก����กร�ท���ด�  
�ว�น�ต��น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ย�ปร�ยบ�ร���ม�ร�ดก�มพ�  ก������งร��ง��ญญ�น��น�ป���
���น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บก��น 

�นกรณ�ท���ม���จท����ญญ�ต�ม�บบ��ญญ�ต�มวรรค�น��ง�ด�  �ล�จ���ป�นต��งร��ง��ญญ�ข��น��ม�  
�����งร��ง��ญญ�น��น�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บก��น  �ว�น�ต�ก�รท����ญญ� 
ต�ม�บบท�����น�กง�น��ยก�ร��ง��ด�ด��คย���คว�ม���นช�บม��ล�ว  ก����กร�ท���ด� 

�นกรณ�จ���ป�นต��งท����ญญ��ป�นภ���ต��งปร��ทศ  ���ท���ป�นภ�����งกฤ��ล�ต��งจ�ดท��
ข���ร�ป��ร����ค�ญ���ง��ญญ��ป�นภ����ทยต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�ศก���นด 
�นร�ชก�จจ�น��บก��  �ว�น�ต�ก�รท����ญญ��ป�นภ���ต��งปร��ทศต�ม�บบ��ญญ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย
ก���นด   
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�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ม��ด�ท����ญญ�ต�ม�บบ��ญญ�ต�มวรรค�น��ง�ร���ม��ด���งร��ง��ญญ� 
������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บก��นต�มวรรค��ง�ร��วรรค��ม  �ร��ต�มม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  �ล�ว�ต�กรณ�  ����น�วยง�นข�งร�ฐ��ง��ญญ�น��น������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ
�นภ�ย�ล�ง�ด�  �ม������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ�ล�ว  �ร���ม������น�กง�น��ยก�ร��ง��ด
พ�จ�รณ����นช�บ�ต�����ก��ข��ญญ�  ถ���น�วยง�นข�งร�ฐ�ก��ข��ญญ�น��น����ป�น�ปต�มคว�ม���นข�ง
���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด�ล�ว  ���ถ��ว����ญญ�น��นม�ผล�มบ�รณ� 

�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ม��ด�ท����ญญ�ต�ม�บบ��ญญ�ต�มวรรค�น��ง  �น�วยง�นข�งร�ฐ 
�ม��ก��ข��ญญ�ต�มคว�ม���นข�ง���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด  �ร��ค����ญญ��ม�ตกลง�ร��ย�นย�ม����ก��ข��ญญ�
ต�มคว�ม���นข�ง���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด  ��กข����ญญ�ท���ตกต��งจ�ก�บบ��ญญ��ร��ข����ญญ�ท���ม��ก��ข
ต�มคว�ม���นข�ง���น�กง�น��ยก�ร��ง��ด�ป�น��วนท���ป�น��ร����ค�ญ�ร���ป�นกรณ�ผ�ดพล�ด�ย��งร��ย�รง
ต�มม�ตร�  ���  ���ถ��ว����ญญ�น��น�ป�น�มฆ� 

ม�ตร� �� ก�รท����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�นต��งปร��ทศ  จ�ท����ญญ��ป�นภ�����งกฤ�
�ร��ภ���ข�งปร��ทศท���น�วยง�นข�งร�ฐน��นต��ง�ย��  �ดยผ��นก�รพ�จ�รณ�ข�งผ���ช��ยวช�ญข�ง�น�วยง�น
ข�งร�ฐก��ด� 

ม�ตร� �� ��ญญ�ท��ท���นร�ช��ณ�จ�กรต��งม�ข��ตกลง�นก�ร���มค����ญญ��ปจ��งช�วง 
���ผ�����นท����กท�ด�น��ง  �ม�ว��ท��ง�มด�ร���ต�บ�ง��วน  �ว�น�ต�ก�รจ��งช�วง�ต�บ�ง��วนท���ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�ก
�น�วยง�นข�งร�ฐท���ป�นค����ญญ��ล�ว  ถ��ค����ญญ��ปจ��งช�วง�ดยฝ��ฝ�นข��ตกลงด�งกล��ว  ต��งก���นด���ม�
ค��ปร�บ����ร�บก�รฝ��ฝ�นข��ตกลงน��น�ม�น��ยกว��ร��ยล���บข�งวง�ง�นข�งง�นท��จ��งช�วงต�ม��ญญ� 

ม�ตร� �� �น�วยง�นข�งร�ฐ��จจ�ดท��ข��ตกลง�ป�น�น�ง����ดย�ม�ท��ต�ม�บบ��ญญ� 
ต�มม�ตร�  ��  ก��ด�  �ฉพ���นกรณ�  ด�งต���ปน�� 

(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยว�ธ�ค�ด�ล��กต�มม�ตร�  ��  (�)  (ค)  �ร��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ดยว�ธ�
�ฉพ���จ��จงต�มม�ตร�  ��  (�)  (ข)  (ง)  �ร��  (ฉ)  �ร��ก�รจ��งท��ปร�ก���ดยว�ธ��ฉพ���จ��จง 
ต�มม�ตร�  ��  (�)  (ข) 

(�) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งจ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ 
(�) กรณ�ท��ค����ญญ���ม�รถ��งม�บพ��ด��ด�ครบถ�วนภ�ย�น���ว�นท��ก�รน�บต��ง�ต�ว�นถ�ดจ�ก 

ว�นท��ข��ตกลง�ป�น�น�ง��� 
(�) ก�ร�ช��ซ��งผ���ช���ม�ต��ง���ย�ง�น���น�ดน�กจ�กค���ช�� 
(�) กรณ����นต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�ศก���นด�นร�ชก�จจ�น��บก�� 
�นกรณ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งม�วง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  จ��ม�ท��ข��ตกลง 

�ป�น�น�ง����ว�ต��ก�นก��ด�  �ต�ต��งม��ล�กฐ�น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น 
�นก�ร��กกฎกร�ทรวงต�มวรรค��งจ�ก���นดวง�ง�น�ล�กน��ย����ตกต��งก�นต�มขน�ด 

�ร��ปร��ภทข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐก��ด� 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ม�ตร� �� ��ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���ท���ด�ลงน�ม�ล�วจ��ก��ข�ม��ด�  �ว�น�ต��นกรณ�
ด�งต���ปน������ย���นด�ลพ�น�จข�งผ��ม����น�จท��จ�พ�จ�รณ��น�ม�ต�����ก��ข�ด� 

(�) �ป�นก�ร�ก��ขต�มม�ตร�  ��  วรรค���   
(�) �นกรณ�ท��ม�คว�มจ���ป�นต��ง�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง  ��กก�ร�ก��ขน��น�ม�ท������น�วยง�น

ข�งร�ฐ���ยปร��ยชน� 
(�) �ป�นก�ร�ก��ข�พ���ปร��ยชน��ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ปร��ยชน���ธ�รณ� 
(�) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
�นกรณ�ก�ร�ก��ข��ญญ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ���นว��จ�ม�ป�ญ���นท�ง���ยปร��ยชน��ร���ม�ร�ดก�มพ�

ก������งร��ง��ญญ�ท���ก��ขน��น�ป������น�กง�น��ยก�ร��ง��ดพ�จ�รณ����คว�ม���นช�บก��น 
ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลงต�มวรรค�น��ง�ร��วรรค��งจ�ต��งปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย

ว�ธ�ก�รงบปร�ม�ณ�ร��กฎ�ม�ย���นท���ก��ยวข��ง  ��กม�คว�มจ���ป�นต��ง�พ��ม�ร��ลดวง�ง�น  �ร���พ��ม�ร��ลด
ร�ย��วล���งม�บ�ร��ร�ย��วล��นก�รท��ง�น  ���ตกลงพร��มก�น�ป 

�นกรณ�ท��ม�ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง�พ����พ��มวง�ง�น  �ม���รวมวง�ง�นต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลง�ด�ม
�ล�วง�ง�นท���พ��มข��น��ม��ล�ว  ��กวง�ง�นรวมด�งกล��วม�ผลท�����ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��ง�ปล��ยน�ปลง�ป  
จ�ต��งด���น�นก�ร���ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��งต�มวง�ง�นรวมด�งกล��ว�ป�นผ���น�ม�ต�ก�ร�ก��ข��ญญ�
�ร��ข��ตกลงด�วย 

�นกรณ�ท��ม�ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง�พ���ลดวง�ง�น  ���ผ��ม����น�จ�น�ม�ต����งซ����ร�����งจ��ง 
ต�มวง�ง�น�ด�ม�ป�นผ���น�ม�ต�ก�ร�ก��ข��ญญ��ร��ข��ตกลง 

ม�ตร� �� ����น�วยง�นข�งร�ฐปร�ก�ศ�ผย�พร���ร����ค�ญข�ง��ญญ��ร��ข��ตกลง 
ท���ด�ลงน�ม�ล�ว  รวมท��งก�ร�ก��ข�ปล��ยน�ปลง��ญญ��ร��ข��ตกลง�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�ง�ล�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 

ม�ตร� �� ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รท����ญญ�ท���ม��ด�บ�ญญ�ต��ว��น�มวดน��   
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  �� 
ก�รบร���ร��ญญ��ล�ก�รตรวจร�บพ��ด� 
 

 

ม�ตร� ��� �นก�รด���น�นก�รต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลง  ���ผ��ม����น�จ�ต�งต��งคณ�กรรมก�ร
ตรวจร�บพ��ด��พ���ร�บผ�ดช�บก�รบร���ร��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ก�รตรวจร�บพ��ด� 

�งค�ปร�ก�บ  �งค�ปร�ช�ม  �ล��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบ 
ท��ร�ฐมนตร�ก���นด 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�นกรณ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งม�วง�ง�น�ล�กน��ยต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง  จ��ต�งต��งบ�คคล�น��ง
บ�คคล�ด�ป�นผ��ตรวจร�บพ��ด�น��น  �ดย���ปฏ�บ�ต��น��ท���ช�น�ด�ยวก�บคณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด�ก��ด�  �ล����น��
บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ��  วรรค��ม  ม��ช�บ�งค�บ�ดย�น��ลม 

ผ��ร�บผ�ดช�บก�รบร���ร��ญญ��ร��ข��ตกลง�ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�ต�มวรรค�น��ง�ล�วรรค��ม 
ซ��ง�ม��ช�ผ��ท���ด�ร�บ�ต�งต��ง���ด��รงต����น�งท��ปฏ�บ�ต�ง�น�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�   
����ด�ร�บค��ต�บ�ทนต�มท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 

ม�ตร� ��� ง�นจ��งก���ร��งท��ม�ข��นต�นก�รด���น�นก�ร�ป�นร�ย� �  ��นจ���ป�นต��งม� 
ก�รควบค�มง�น�ย��ง�กล�ช�ด  �ร��ม��ง���น�ขก�รจ��ย�ง�น�ป�นงวดต�มคว�มก��ว�น��ข�งง�น  ���ม�ผ��ควบค�มง�น
ซ��ง�ต�งต��ง�ดยผ��ม����น�จ�พ���ร�บผ�ดช�บ�นก�รควบค�มง�นก���ร��งน��น 

ก�ร�ต�งต��ง  ค�ณ�มบ�ต�  �ล��น��ท��ข�งผ��ควบค�มง�น  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
ค��ต�บ�ทนผ��ควบค�มง�นต�มวรรค�น��ง  ����ป�น�ปต�มท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 
ม�ตร� ��� ก�รงด�ร��ลดค��ปร�บ����ก�ค����ญญ�  �ร��ก�รขย�ย�วล�ท��ก�รต�ม��ญญ� 

�ร��ข��ตกลง  ����ย���นด�ลพ�น�จข�งผ��ม����น�จท��จ�พ�จ�รณ��ด�ต�มจ��นวนว�นท��ม���ต��ก�ดข��นจร�ง  �ฉพ���นกรณ�  
ด�งต���ปน�� 

(�) ��ต��ก�ดจ�กคว�มผ�ด�ร��คว�มบกพร��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
(�) ��ต���ดว���ย 
(�) ��ต��ก�ดจ�กพฤต�ก�รณ���น�น��ง��น�ดท��ค����ญญ��ม�ต��งร�บผ�ดต�มกฎ�ม�ย 
(�) ��ต����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รข�งด�ร��ลดค��ปร�บ����ก�ค����ญญ�  �ร��ก�รขย�ย�วล�ท��ก�รต�ม��ญญ�

�ร��ข��ตกลง  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
ม�ตร� ���  �นกรณ�ท��ม���ต�บ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลงต���ปน��  ����ย���นด�ลพ�น�จข�ง 

ผ��ม����น�จท��จ�บ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลงก�บค����ญญ� 
(�) ��ต�ต�มท��กฎ�ม�ยก���นด 
(�) ��ต���น�ช����ด�ว��ผ��ข�ย�ร��ผ��ร�บจ��ง�ม���ม�รถ��งม�บง�น�ร��ท��ง�น����ล�ว��ร�จ�ด�ภ�ย�น

ร�ย��วล�ท��ก���นด 
(�) ��ต����นต�มท��ก���นด�ว��นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร���น��ญญ��ร��ข��ตกลง 
(�) ��ต����นต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
ก�รตกลงก�บค����ญญ�ท��จ�บ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลง  ���ผ��ม����น�จพ�จ�รณ��ด��ฉพ���นกรณ� 

ท���ป�นปร��ยชน��ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ดยตรง�ร���พ���ปร��ยชน���ธ�รณ�  �ร���พ����ก��ขข�����ย�ปร�ยบข�ง
�น�วยง�นข�งร�ฐ�นก�รท��จ�ปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลงน��นต���ป 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด��ป�นฝ��ยบ�ก�ล�ก��ญญ��ร��ข��ตกลง  �ร��ก�รบ�ก�ล�ก��ญญ� 
�ร��ข��ตกลงน��น�ป�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด��ร�ยกค��ปร�บ  �ล�ว�ต�กรณ�  ��กค����ญญ����นว��  �น�วยง�นข�งร�ฐ
ต��งร�บผ�ดชด�ช�ค�����ย��ย  ค����ญญ�จ�ย��นค��ข�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ���พ�จ�รณ�ชด�ช�ค�����ย��ยก��ด�   
�นก�รน��  �น�วยง�นข�งร�ฐต��ง��ก�บร�บค��ข�����ว��ป�น�ล�กฐ�น�ล�พ�จ�รณ�ค��ข�น��น�ดย�ม�ช�กช��   
�ม����น�วยง�นข�งร�ฐม��น�ง����จ�งผลก�รพ�จ�รณ��ป�น�ช�น�ด�ล�ว  ��กค����ญญ�ย�ง�ม�พ��จ�นผลก�รพ�จ�รณ�
ก����ม���ทธ�ฟ��งคด�ต��ศ�ล�พ����ร�ยก���ชด�ช�ค�����ย��ยต�ม��ญญ�ต���ป  ท��งน��  �ล�ก�กณฑ�  ว�ธ�ก�ร   
�ล�ร�ย��วล��นก�รพ�จ�รณ�ค��ข�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด   
ซ��ง�ย��งน��ยต��งก���นด����น�วยง�นข�งร�ฐ�ต�งต��งคณ�กรรมก�รข��น�พ���พ�จ�รณ�ค�����ย��ย�ล� 
ก�รก���นดวง�ง�นค�����ย��ยท��ต��งร�ยง�นต��กร�ทรวงก�รคล�ง�พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ 

ม�ตร� ��� �นกรณ�ท����ญญ��ร��ข��ตกลง�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ก�ดจ�กกรณ�ท���น�วยง�น
ข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  
�น��วนท���ม��ป�น��ร����ค�ญ�ร��ผ�ดพล�ด�ม�ร��ย�รง  ��ท�������ญญ��ร��ข��ตกลง�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งน��น
�ป�น�มฆ��ม� 

���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยม����น�จปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง
ก���นดกรณ�ต�ว�ย��งท��ถ��ว���ป�น��วนท���ป�น��ร����ค�ญ�ร���ป�นกรณ�ผ�ดพล�ด�ย��งร��ย�รง  �ร��ท���ม��ป�น
��ร����ค�ญ�ร���ป�นกรณ�ผ�ดพล�ด�ม�ร��ย�รงต�มวรรค�น��ง   

�นกรณ�ท��ม�ป�ญ���ก��ยวก�บคว�ม�ป�น�มฆ�ข�ง��ญญ��ร��ข��ตกลงต�มวรรค�น��ง  ���ค����ญญ� 
ฝ��ย�น��งฝ��ย�ด��น��ร���งต��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ป�นผ��ว�น�จฉ�ยช��ข�ด 

ม�ตร� ��� ร�ยล����ยดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�นก�รบร���ร��ญญ��ล�ก�รตรวจร�บพ��ด�ท���ม��ด�
บ�ญญ�ต��ว��น�มวดน��  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  �� 

ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�ร 
 

 

ม�ตร� ��� �พ���ปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  �นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ย��นข����น� 
ท��จ��ข��ม��ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ����ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ  ����น�วยง�นข�งร�ฐปร��ม�นผล
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�รท���ข��ร�วมก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ   

ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มวรรค�น��ง  ���พ�จ�รณ�ถ�งคว�ม��ม�รถ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
����ล�ว��ร�จต�ม��ญญ�ข�งค����ญญ��ป�น���ค�ญ 

ผ��ปร�ก�บก�รร�ย�ดท��ม�ผลก�รปร��ม�น�ม�ผ��น�กณฑ�ท��ก���นด  จ�ถ�กร�ง�บก�รย��นข����น� 
�ร��ท����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ว�ช��วคร�ว  จนกว��จ�ม�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ป�น�ปต�ม�กณฑ�ท��ก���นด 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�รต�มวรรค�น��ง  วรรค��ง   
�ล�วรรค��ม  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด   

ม�ตร� ��� ผลก�รปร��ม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปร�ก�บก�รต�มม�ตร�  ���  ����ป�น��วน�น��ง
ข�ง�กณฑ��นก�รพ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ��ย��นข����น�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

ม�ตร� ��� �นกรณ�ท�� ���น�มควร  ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบก���นดก�รปร��ม�นผล 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น���นน�ก��น��จ�กคว�ม��ม�รถ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น����ล�ว��ร�จต�ม��ญญ�ก��ด�  �พ���ปร��ยชน�
�นก�รพ�ฒน��ล�ปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐ���ม�ปร���ทธ�ภ�พย��งข��น  
�ล����น��บทบ�ญญ�ต�ม�ตร�  ���  วรรค��ม�ล�วรรค���  ม��ช�บ�งค�บก�บก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น���น
�ดย�น��ลม 

�มวด  �� 
ก�รท��งง�น 

 

 

ม�ตร� ��� �นกรณ�ท��ปร�กฏว��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐกร�ท��ก�ร
ด�งต���ปน��  �ดย�ม�ม���ต�ผล��น�มควร  ���ถ��ว��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�น��นกร�ท��ก�ร��นม�ล�ก�ณ��ป�น
ก�รท��งง�น 

(�) �ป�นผ��ย��นข����น�ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ว�ม�ย�ม�ปท����ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง��� 
ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐภ�ย�น�วล�ท��ก���นด 

(�) ค����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร��ผ��ร�บจ��งช�วงท���น�วยง�นข�งร�ฐ�น�ญ�ต���ร�บช�วงง�น�ด�  
�ม�ปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ��ร��ข��ตกลง�ป�น�น�ง���น��น 

(�) �ม���ปร�กฏว��ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐกร�ท��ก�ร��นม�ล�ก�ณ��ป�น
ก�รข�ดขว�งก�ร�ข�งข�นร�ค��ย��ง�ป�นธรรม  �ร��กร�ท��ก�ร�ดย�ม���จร�ต 

(�) �ม���ปร�กฏว��ผลก�รปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�ข�งท��ปร�ก���ร��ผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ 
�ร��ควบค�มง�นก���ร��งม�ข��บกพร��ง  ผ�ดพล�ด  �ร��ก������ก�ดคว�ม���ย��ย�ก��น�วยง�นข�งร�ฐ�ย��งร��ย�รง 

(�) �ม���ปร�กฏว��ผ�����บร�ก�รง�นจ��ง��ก�บบ�ร��ควบค�มง�นก���ร��ง�ร��ผ��ปร�ก�บก�ร 
ง�นก���ร��ง�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มม�ตร�  �� 

(�) ก�รกร�ท�����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
���ปล�ดกร�ทรวงก�รคล�ง�ป�นผ��ม����น�จ���ง���ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��ป�นผ��ท��งง�น  �ล�����จ�ง�ว�ยน

ร�ยช���ผ��ท��งง�น����น�วยง�นข�งร�ฐทร�บก�บ�จ�ง�ว�ยน�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง  
รวมท��ง�จ�ง���ผ��ท��งง�นทร�บด�วย 

�นกรณ�ท��น�ต�บ�คคล�ป�นผ��ท��งง�น  ถ��ก�รกร�ท��ด�งกล��ว�ก�ดจ�ก���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  
ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคลน��น  ������ง���บ�คคลด�งกล��ว�ป�นผ��ท��งง�นด�วย 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รพ�จ�รณ����ง���ผ��ย��นข����น��ร��ค����ญญ��ป�นผ��ท��งง�น  �ล�ก�ร�จ�ง�ว�ยน
ร�ยช���ผ��ท��งง�น  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

ม�ตร� ��� ผ��ท��ถ�ก���ง����ป�นผ��ท��งง�นต�มม�ตร�  ���  ��จร��งข�����ด�ร�บก�ร�พ�กถ�น
ก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�ด�  �ดย�ย��งน��ยต��ง�ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�  ด�งต���ปน�� 

(�) �ป�นผ��ท��ม�ฐ�น�ก�ร�ง�นม��นคง   
(�) ม�ก�รช��ร�ภ����ดยถ�กต��งต�มกฎ�ม�ย  �ล�   
(�) �ด�พ�นก���นดร�ย��วล�ก�ร�จ�ง�ว�ยนร�ยช�������ป�นผ��ท��งง�นต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รข��พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น�ล�ก�รพ�จ�รณ��พ�กถ�นก�ร�ป�นผ��ท��งง�น  

����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 
ม�ตร� ��� �ม����ด�ม�ก�ร�จ�ง�ว�ยนร�ยช���ผ��ท��งง�นต�มม�ตร�  ���  �ล�ว  ���ม�น�วยง�นข�งร�ฐ

ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งก�บผ��ท��งง�นซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท��งง�น�ป�น���น��วนผ��จ�ดก�ร  กรรมก�รผ��จ�ดก�ร  
ผ��บร���ร  �ร��ผ��ม����น�จ�นก�รด���น�นง�น�นก�จก�รข�งน�ต�บ�คคลน��นด�วย  �ว�น�ต�จ��ด�ม�ก�ร�พ�กถ�น 
ก�ร�ป�นผ��ท��งง�นต�มม�ตร�  ���  �ล�ว 

�มวด  �� 
ก�รบร���รพ��ด� 

 

 

ม�ตร� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���ม�ก�รควบค�ม�ล�ด��ลพ��ด�ท���ย���นคว�มคร�บคร�ง
���ม�ก�ร�ช��ล�ก�รบร���รพ��ด�ท����ม���ม  ค��มค��  �ล��ก�ดปร��ยชน�ต���น�วยง�นข�งร�ฐม�กท����ด 

ม�ตร� ��� ก�รด���น�นก�รต�มม�ตร�  ���  ซ��งรวมถ�งก�ร�ก�บ  ก�รบ�นท�ก  ก�ร�บ�กจ��ย  
ก�รย�ม  ก�รตรวจ��บ  ก�รบ��ร�งร�ก��  �ล�ก�รจ���น��ยพ��ด�  ����ป�น�ปต�มร��บ�ยบท��ร�ฐมนตร�ก���นด 

�มวด  �� 
ก�ร��ทธรณ� 

 

 

ม�ตร� ��� ผ��ซ��ง�ด�ย��นข����น��พ���ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐม���ทธ���ทธรณ�
�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งพ��ด�  �นกรณ�ท�����นว���น�วยง�นข�งร�ฐม��ด�ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ� 
�ล�ว�ธ�ก�รท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  
�ป�น��ต����ตน�ม��ด�ร�บก�รปร�ก�ศผล�ป�นผ��ชน��ร���ม��ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ป�นค����ญญ�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

ม�ตร� ��� ผ��ม���ทธ���ทธรณ�จ�ย��น��ทธรณ��น�ร���งด�งต���ปน���ม��ด� 
(�) ก�ร�ล��ก�ช�ว�ธ�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร���กณฑ�ท���ช��นก�รพ�จ�รณ�ผลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 

ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

(�) ก�รยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มม�ตร�  ��   
(�) ก�รล��ว�นก�ร���งถ�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�ม

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���น��วนท���ก��ยวข��ง�ดยตรงก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นปร�ก�ศ  ��ก��ร  �ร���น�ง����ช�ญชวน
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

(�) กรณ����นต�มท��ก���นด�นกฎกร�ทรวง 
ม�ตร� ��� ก�ร��ทธรณ�ต��งท���ป�น�น�ง���ลงล�ยม��ช���ผ����ทธรณ� 
�น�น�ง�����ทธรณ�ต�มวรรค�น��ง  ต��ง�ช�ถ��ยค����ภ�พ  �ล�ร�บ�ข���ท�จจร�ง�ล���ต�ผล��น�ป�น��ต�

���งก�ร��ทธรณ����ช�ด�จน  พร��ม�นบ��ก��ร�ล�กฐ�นท���ก��ยวข��ง�ปด�วย 
�นกรณ�ท�����น�มควร  ร�ฐมนตร���จ��กร��บ�ยบก���นดว�ธ�ก�ร��ทธรณ��ป�น�ย��ง���น�ร��ร�ยล����ยด

�ก��ยวก�บก�ร��ทธรณ����นด�วยก��ด� 
ม�ตร� ��� ���ผ��ม���ทธ���ทธรณ�ย��น��ทธรณ�ต���น�วยง�นข�งร�ฐน��นภ�ย�น�จ�ดว�นท��ก�ร 

น�บ�ต�ว�นปร�ก�ศผลก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�งกรมบ�ญช�กล�ง 
ม�ตร� ��� ����น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��ล�ว�น�จฉ�ย��ทธรณ�����ล�ว��ร�จภ�ย�น�จ�ดว�นท��ก�ร

น�บ�ต�ว�นท���ด�ร�บ��ทธรณ�  �นกรณ�ท�����นด�วยก�บ��ทธรณ�ก����ด���น�นก�รต�มคว�ม���นน��นภ�ย�นก���นด�วล�
ด�งกล��ว 

�นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ม����นด�วยก�บ��ทธรณ�  �ม�ว��ท��ง�มด�ร��บ�ง��วน����ร�งร�ยง�นคว�ม���น
พร��ม��ต�ผล�ปย�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ต�มม�ตร�  ���  ภ�ย�น��มว�นท��ก�รน�บ�ต�ว�นท�� 
ครบก���นดต�มวรรค�น��ง   

ม�ตร� ��� �ม����ด�ร�บร�ยง�นจ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐต�มม�ตร�  ���  ���คณ�กรรมก�ร
พ�จ�รณ���ทธรณ�พ�จ�รณ���ทธรณ�����ล�ว��ร�จภ�ย�น��ม��บว�นน�บ�ต�ว�นท���ด�ร�บร�ยง�นด�งกล��ว   
��ก�ร���ง�ด�ม���จพ�จ�รณ��ด�ท�น�นก���นดน��น  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ขย�ยร�ย��วล���ก�ป�ด� 
�ม��ก�น��งคร��ง  คร��งล��ม��ก�น��บ���ว�นน�บ�ต�ว�นท��ครบก���นด�วล�ด�งกล��ว  �ล��จ�ง���ผ����ทธรณ��ล�ผ��ชน�
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��กทร�บ   

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ����นว����ทธรณ�ฟ�งข��น�ล�ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ย��งม�น�ย���ค�ญ  ���คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ����ง����น�วยง�นข�งร�ฐด���น�นก�ร���ม�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง��ม�  
�ร���ร��มจ�กข��นต�น�ดต�มท�����น�มควร  �นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ����นว����ทธรณ�ฟ�ง�ม�ข��น
�ร���ม�ม�ผลต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ย��งม�น�ย���ค�ญ  ����จ�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�พ���ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต���ป 

ก�รว�น�จฉ�ยข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�����ป�นท����ด 
�นกรณ�ท��พ�นก���นดร�ย��วล�พ�จ�รณ���ทธรณ�ต�มวรรค�น��ง�ล�ว  คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ� 

ย�งพ�จ�รณ��ม��ล�ว��ร�จ  ���ย�ต��ร���ง  �ล����คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ��จ�งผ����ทธรณ��ล�ผ��ชน� 
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��กทร�บ  พร��มก�บ�จ�ง����น�วยง�นข�งร�ฐท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต���ป 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ผ����ทธรณ�ผ���ด�ม�พ��จค��ว�น�จฉ�ยข�งคณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  �ร��ก�รย�ต��ร���งต�มวรรค���  
�ล����นว���น�วยง�นข�งร�ฐต��งร�บผ�ดชด�ช�ค�����ย��ย  ผ��น��นม���ทธ�ฟ��งคด�ต��ศ�ล�พ����ร�ยก����น�วยง�นข�งร�ฐ
ชด�ช�ค�����ย��ย�ด�  �ต�ก�รฟ��งคด�ด�งกล��ว�ม�ม�ผลกร�ทบต��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ลงน�ม
�น��ญญ�จ�ดซ���จ�ดจ��งน��น�ล�ว 

�มวด  �� 
บทก���นด�ท� 

 

 

ม�ตร� ��� ผ���ด�ป�น�จ���น��ท���ร���ป�นผ��ม����น�จ�น��ท���นก�รด���น�นก�ร�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���
จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�  ปฏ�บ�ต��ร��ล��ว�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�
ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ดยม�ช�บ
�พ�������ก�ดคว�ม���ย��ย�ก�ผ���น��งผ���ด  �ร��ปฏ�บ�ต��ร��ล��ว�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ร��ก�รบร���รพ��ด�ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��
�ดยท�จร�ต  ต��งร�ว�ง�ท�จ��ค�กต��ง�ต��น��งป�ถ�ง��บป�  �ร��ปร�บต��ง�ต���ง�ม��นบ�ทถ�ง��ง��นบ�ท   
�ร��ท��งจ��ท��งปร�บ 

ผ���ด�ป�นผ���ช��ร��ผ���น�บ�น�น�นก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�มวรรค�น��ง  ผ��น��นต��งร�ว�ง�ท�ต�มท��
ก���นด�ว�����ร�บคว�มผ�ดต�มวรรค�น��ง 

ม�ตร� ��� ผ���ด�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มค�����งข�งคณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยต�มม�ตร�  ��  �ร��ค�����งข�ง
คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�ต�มม�ตร�  ��  �ล�คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย�ร��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  
�ล�ว�ต�กรณ�  พ�จ�รณ��ล�ว���นว���ป�นก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มค�����ง�ดย�ม�ม���ต�ผล��น�มควร  ผ��น��นม�คว�มผ�ด
ฐ�นข�ดค�����ง�จ��พน�กง�นต�มปร�มวลกฎ�ม�ย��ญ����ด���น�นคด��ก�ผ��น��นต���ป 

บท�ฉพ��ก�ล 
 

 

ม�ตร� ��� ���ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ล�ร��บ�ยบ
���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�บรรด�ร��บ�ยบ  
ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ล�ข��ก���นด�ด �  �ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท���ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  
�ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�ว�ต�กรณ�  
รวมท��งมต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ   
ย�งคง�ช�บ�งค�บ�ด�ต���ป�ท��ท���ม�ข�ด�ร���ย�งก�บพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��จนกว��จ�ม�กฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศ
�น�ร���งน��น �  ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ก�รด���น�นก�ร��กกฎกร�ทรวง  ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศต�มวรรค�น��ง  ���ด���น�นก�ร����ล�ว��ร�จ
ภ�ย�น�น��งป�น�บ�ต�ว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ  ��ก�ม���ม�รถด���น�นก�ร�ด����ร�ฐมนตร�ร�ยง�น��ต�ผล
ท���ม���จด���น�นก�ร�ด�ต��คณ�ร�ฐมนตร��พ���ทร�บ 

ม�ตร� ��� �นกรณ�ท���ม���จน��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  
�ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ร��บรรด�
ร��บ�ยบ   ข��บ�งค�บ   ปร�ก�ศ   ข��บ�ญญ�ต�   �ล�ข��ก���นด�ด  �   �ก��ยวก�บพ��ด�   ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง   
�ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท���ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�   
ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  
พ.ศ.  ����  �ล�ว�ต�กรณ�  รวมท��งมต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ม��ช�บ�งค�บ�น�ร���ง�ด�ด�ต�มม�ตร�  ���  ก�รด���น�นก�รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
�น�ร���งน��น����ป�น�ปต�มท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยก���นด  ท��งน��  �นกรณ�ท��ย�ง�ม�ม�ก�ร�ต�งต��งกรรมก�ร
ผ��ทรงค�ณว�ฒ�  ���คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยปร�ก�บด�วยกรรมก�รท��ง�มด�ท��ท��ม��ย��จนกว��จ�ม�ก�ร�ต�งต��ง
กรรมก�รผ��ทรงค�ณว�ฒ� 

ม�ตร� ��� �นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยย�งม��ด���กปร�ก�ศต�มคว�ม�นม�ตร�  �  
วรรค��ง  �ร��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ด���กปร�ก�ศต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค��ง  �ล�ว  �ต��น�วยง�นข�งร�ฐ
ย�งม��ด���กกฎ�ร��ร��บ�ยบต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค���  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มม�ตร�  �  (�)  (�)  �ล�  (�)  
����ป�น�ปต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ล�ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  
ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�บรรด�ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  
ข��บ�ญญ�ต�  �ร��ข��ก���นด�ด �  �ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�น 
ข�งร�ฐ���นท�� �ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�   ว��ด�วยก�รพ��ด�   พ .ศ .   ����   
�ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�ว�ต�กรณ�  
รวมท��งมต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
จนกว��จ�ม�ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค��ง  �ร��กฎ�ร��ร��บ�ยบท����กต�มคว�ม 
�นม�ตร�  �  วรรค���  �ล�ว�ต�กรณ�  �ช�บ�งค�บ 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย�ด���กปร�ก�ศต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค��ง  �ล�ว   
�ต��น�วยง�นข�งร�ฐ�ดย�งม��ด���กกฎ�ร��ร��บ�ยบต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค���  ��ก�น�วยง�นข�งร�ฐน��น
ม��ด���กกฎ�ร��ร��บ�ยบต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค���  ภ�ย�น�น��งร��ย�ปด��บว�นน�บ�ต�ว�นท��ปร�ก�ศข�ง
คณ�กรรมก�รน�ยบ�ยท����กต�มคว�ม�นม�ตร�  �  วรรค��ง  �ช�บ�งค�บ  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต�มม�ตร�  �  (�)  
(�)  �ร��  (�)  �ล�ว�ต�กรณ�  ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น���ด���น�นก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ม�ตร� ��� �นว�ร��ร��ม�รก  ���คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง��กปร�ก�ศก���นด�ล�ก�กณฑ�
�ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�ง�ล�ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม���ทธ��ป�นผ��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ
ต�มม�ตร�  ��  (�)  �ล�  (�  )  ����ล�ว��ร�จภ�ย�น�ก����บว�นน�บ�ต�ว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ 



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�นร��ว��งท��ย�ง�ม�ม�ปร�ก�ศต�มวรรค�น��ง  ���น���ล�ก�กณฑ��ล�ร�ยล����ยดปร�ก�บก�รค��นวณ
ร�ค�กล�งง�นก���ร��งท��คณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�ก�กณฑ��ล�ตรวจ��บร�ค�กล�งง�นก���ร��งซ��งคณ�ร�ฐมนตร�
�ต�งต��ง�ร���ล�ก�กณฑ����นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ก���นด�ว�ก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� �ช�บ�งค�บ   
ม��ช�บ�งค�บ�ดย���ถ���ป�น�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รก���นดร�ค�กล�งต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��จนกว��จ�ม�ปร�ก�ศ
ต�มวรรค�น��ง  �ล����คณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�ก�กณฑ��ล�ตรวจ��บร�ค�กล�งง�นก���ร��งซ��งคณ�ร�ฐมนตร��ต�งต��ง  
ย�งคงปฏ�บ�ต��น��ท��ต���ปจนกว��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ข��ร�บ�น��ท�� 

ม�ตร� ��� �นว�ร��ร��ม�รก  ���คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  ปร�ก�ศก���นด�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร
�นก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ�บบข�งข��ตกลงค�ณธรรม
�ล��บบร�ยง�นข�งผ����ง�กตก�รณ�  ก�รค�ด�ล��ก�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ล�ก�รค�ด�ล��กผ����ง�กตก�รณ�
ต�มม�ตร�  ��  (�)  (�)  (�)  �ล�  (�)  ����ล�ว��ร�จ�ดย�ร�ว 

�นร��ว��งก�รด���น�นก�รต�มวรรค�น��ง  ���น���นวท�งก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�น
ก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ  �บบข�งข��ตกลงค�ณธรรม�ล��บบร�ยง�นข�งผ����ง�กตก�รณ�   
ก�รค�ด�ล��ก�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ล�ก�รค�ด�ล��กผ����ง�กตก�รณ�ท��คณ�กรรมก�รคว�มร�วมม��ป��งก�น
ก�รท�จร�ตซ��งคณ�ร�ฐมนตร��ต�งต��ง�ด�ก���นด�ว�ก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ  ม��ช�บ�งค�บ�ดย���ถ���ป�น
�นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�ร�นก�รด���น�นง�น�ครงก�รคว�มร�วมม��ป��งก�นก�รท�จร�ต�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ  
�บบข�งข��ตกลงค�ณธรรม�ล��บบร�ยง�นข�งผ����ง�กตก�รณ�  ก�รค�ด�ล��ก�ครงก�รก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง   
�ล�ก�รค�ด�ล��กผ����ง�กตก�รณ�ต�มม�ตร�  ��  (�)  (�)  (�)  �ล�  (�)  �ล����คณ�กรรมก�รคว�มร�วมม��
ป��งก�นก�รท�จร�ตซ��งคณ�ร�ฐมนตร��ต�งต��ง  ย�งคงปฏ�บ�ต��น��ท��ต���ปจนกว��คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท .   
ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ข��ร�บ�น��ท�� 

ม�ตร� ��� ���คณ�กรรมก�รว��ด�วยก�รพ��ด�ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  
พ.ศ.  ����  �ล�คณ�กรรมก�รว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  
ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  รวมท��งคณ�กรรมก�รต�มร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  
ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ร��ข��ก���นด�ด �  ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท���ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ 
���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�
ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�ว�ต�กรณ�  ย�งคงปฏ�บ�ต��น��ท��ต���ปจนกว��คณ�กรรมก�รน�ยบ�ย  
คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ย  �ร��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ���ทธรณ�  �ล�ว�ต�กรณ�  ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ข��ร�บ�น��ท�� 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ข��ร�บ�น��ท���ล�ว  �ต�ย�ง�ม�ม�กฎกร�ทรวง  
ร��บ�ยบ  �ร��ปร�ก�ศท����กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ  ����น��ท���นก�รต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��
�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ล�ร��บ�ยบ 
���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ล�บรรด�ร��บ�ยบ  
ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ล�ข��ก���นด�ด �  �ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท���ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  
�ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  ย�งคง�ป�นข�ง
คณ�กรรมก�รว��ด�วยก�รพ��ด��ล�คณ�กรรมก�รว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  รวมท��ง
คณ�กรรมก�รต�มร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ร��ข��ก���นด�ด �  ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  
�ว�น�ต��น��ท���นก�รต�คว�ม�ล�ว�น�จฉ�ยป�ญ��ว��บรรด�ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  �ร��ข��ก���นดด�งกล��ว
ข�ด�ร���ย�งก�บพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร���ป�น�ปต�ม�นวท�งข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ร���ม�  ����ป�น�น��ท��ข�ง
คณ�กรรมก�รว�น�จฉ�ยต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

���น��คว�ม�นวรรค��งม��ช�บ�งค�บก�บกรณ�ท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�ง�ล�คณ�กรรมก�ร  ค.ป.ท.  
ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ข��ร�บ�น��ท���ล�ว  �ต�ย�งม��ด���กปร�ก�ศต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ดย�น��ลม 

ม�ตร� ��� ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ท���ด�ด���น�นก�รต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  
ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  
พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  �ร��ข��ก���นด�ด �  �ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  
�ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���นท���ม��ย��ภ�ย�ต�บ�งค�บข�งร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�   
ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  
พ.ศ.  ����  �ล�ว�ต�กรณ�  รวมท��งมต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง
�น�วยง�นข�งร�ฐก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ�ล�ก�รตรวจร�บ�ล�จ��ย�ง�นย�ง�ม��ล�ว��ร�จ  ���ด���น�นก�ร
ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�   
ว��ด�วยก�รพ��ด�ด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  พ.ศ.  ����  �ร��ร��บ�ยบ  ข��บ�งค�บ  ปร�ก�ศ  ข��บ�ญญ�ต�  
�ร��ข��ก���นด�ด �  �ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐด�งกล��ว  
รวมท��งมต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวก�บพ��ด�  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง  �ร��ก�รบร���รพ��ด�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต���ป  
�ว�น�ต��นกรณ�ท��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ด�งกล��วย�ง�ม��ด�ปร�ก�ศ�นร�บบ�คร��ข��ย��ร�น�ทศข�ง
กรมบ�ญช�กล�ง�ร��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�พ������ผ��ปร�ก�บก�ร�ข��ย��นข����น�ต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ร���นกรณ� 
ท��ม�ก�รยก�ล�กก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�ด�งกล��ว  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�น��น 
�ร��ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ร��ก�รบร���รพ��ด�คร��ง��ม�  �ล�ว�ต�กรณ�  ���ด���น�นก�รต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ม�ตร� ��� �นว�ร��ร��ม�รก  ���กรมบ�ญช�กล�งจ�ด���ม�ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�
ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ��ย��นข����น��นง�นก���ร��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  ����ล�ว��ร�จ
�ดย�ร�วน�บ�ต�ว�นท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งก���นด��ข�ข�งง�นก���ร��งต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  
�ร��น�บ�ต�ว�นท��คณ�กรรมก�รร�ค�กล�งก���นดวง�ง�นข�ง��ข�ข�งง�นก���ร��ง�ร��ก���นด���ต��ง�ช� 
ผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ�น��ข��ดต�มม�ตร�  ��  วรรค��ง  �ล�ว�ต�กรณ� 

�นร��ว��งท��ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ��ย��นข����น��นง�นก���ร��งข�ง
�น�วยง�นข�งร�ฐต�มวรรค�น��งย�ง�ม��ล�ว��ร�จ  ����น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร�บยก�ว�น�ม�ต��งปฏ�บ�ต�ต�มม�ตร�  ��  
วรรค�น��ง  �ร��วรรค��ง  �ล�ว�ต�กรณ�  �ว�น�ต��นกรณ�ท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ดม�ก�รจ�ดท��บ�ญช�ผ��ปร�ก�บก�ร



�น��   �� 
�ล�ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บก�� ��   ก�มภ�พ�นธ�   ���� 
 

 

ง�นก���ร��งท��ม�ค�ณ�มบ�ต��บ���งต�น�ว��ล�วก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ  ����น�วยง�นข�งร�ฐน��น�ช�บ�ญช�
ผ��ปร�ก�บก�รง�นก���ร��งท��ม�ค�ณ�มบ�ต��บ���งต�นท���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�จ�ดท���ว��ล�วต���ป�ดย���ถ���ป�น 
ก�รข��นท��บ�ยนผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ��ย��นข����น��นง�นก���ร��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
ต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง  จนกว��จ�ม�ก�รปร�ก�ศร�ยช���ผ��ปร�ก�บก�รท��ม�ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ��ย��นข����น�
�นง�นก���ร��งข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�มม�ตร�  ��  วรรค�น��ง 

ม�ตร� ��� ร�ยช���ท��ปร�ก��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  
ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  ก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ   
���ถ��ว���ป�นร�ยช���ท��ปร�ก��ท���ด�ข��นท��บ�ยน�ว�ก�บศ�นย�ข��ม�ลท��ปร�ก��  กร�ทรวงก�รคล�ง  ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ม�ตร� ��� ร�ยช���ผ��ท��งง�นต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  
ท��ม��ย��ก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ  ���ถ��ว���ป�นร�ยช���ผ��ท��งง�นต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ก�รด���น�นก�ร�พ������ง����ป�นผ��ท��งง�นด�วย��ต����งก�รกร�ท����นม�ล�ก�ณ��ป�นผ��ท��งง�น 
ต�มร��บ�ยบ���น�กน�ยกร�ฐมนตร�  ว��ด�วยก�รพ��ด�  พ.ศ.  ����  ก��นว�นท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ   
���ด���น�นก�ร�พ������ง����ป�นผ��ท��งง�นด�วย��ต����งก�รกร�ท����นม�ล�ก�ณ��ป�นผ��ท��งง�นต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 

ม�ตร� ��� ���กร�ทรวงก�รคล�ง  กรมบ�ญช�กล�ง  ���น�กง�น  ก.พ.ร.  ���น�กง�น  ก.พ.  
���น�กงบปร�ม�ณ  �ล��น�วยง�น���นท���ก��ยวข��งร�วมก�นจ�ดท���ครง�ร��งกรมบ�ญช�กล�ง  กร�บ��ตร�ก��ล�ง
ข��ร�ชก�ร�ล�พน�กง�นร�ชก�ร  �ล�ก���นดงบปร�ม�ณ  รวมท��งก�รด���น�นก�ร���น�ด��นจ���ป�น  �พ���ร�งร�บ
ก�รด���น�นก�รต�ม���น�จ�น��ท��ข�งกรมบ�ญช�กล�งต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�น��  ภ�ย�น�ก��บว�นน�บ�ต�ว�นท��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น���ช�บ�งค�บ 

 
ผ��ร�บ�น�งพร�ร�ช��งก�ร 

พล��ก  ปร�ย�ทธ�  จ�นทร���ช� 
น�ยกร�ฐมนตร� 
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�ม�ย��ต�   :-  ��ต�ผล�นก�รปร�ก�ศ�ช�พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ฉบ�บน��   ค��  �พ������ก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 
�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร�ฐม�กร�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ป�นม�ตรฐ�น�ด�ยวก�น  �ดยก�รก���นด�กณฑ�ม�ตรฐ�นกล�ง  
�พ�������น�วยง�นข�งร�ฐท�ก���งน���ป�ช��ป�น�ล�กปฏ�บ�ต�  �ดยม��ง�น�นก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลต����ธ�รณชน���ม�กท����ด  
�พ�������ก�ดคว�ม�ปร�ง���ล��ป�ด��ก�����ม�ก�ร�ข�งข�น�ย��ง�ป�นธรรม  ม�ก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท��ค��น�งถ�ง
ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�ร�ช�ง�น�ป�น���ค�ญซ��งจ�ก������ก�ดคว�มค��มค���นก�ร�ช�จ��ย�ง�น  ม�ก�รว�ง�ผนก�รด���น�นง�น  
�ล�ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นซ��งจ�ท�����ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล  รวมท��ง�พ�������ป�น�ป
ต�ม�ล�กธรรม�ภ�บ�ล  ม�ก�ร��ง��ร�ม���ภ�คปร�ช�ชนม���วนร�วม�นก�รตรวจ��บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐซ��ง�ป�น
ม�ตรก�ร�น��ง�พ���ป��งก�นป�ญ��ก�รท�จร�ต�ล�ปร�พฤต�ม�ช�บ�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ  ปร�ก�บก�บ 
ม�ตรก�ร���น �  �ช�น  ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งด�วยว�ธ�ก�รท�ง���ล�กทร�น�ก��  ซ��งจ�ท������ก�ดคว�ม�ปร�ง���นก�รด���น�นก�ร
จ�ดซ���จ�ดจ��งภ�คร�ฐ  ��นจ��ป�นก�ร�ร��งคว�ม�ช���ม��น���ก�บ��ธ�รณชน�ล�ก������ก�ดผลด�ก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง
ภ�คร�ฐ����ป�นท��ย�มร�บ�ดยท��ว�ป  จ�งจ���ป�นต��งตร�พร�ร�ชบ�ญญ�ต�น�� 



 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

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

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๗  และความใน
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม  ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน  บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นิติวิทยาศาสตร์  หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ  
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน  งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว  
ซึ่งเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  รัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ต้องจัดให้มี 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยนั้น  ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่อเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า 
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่น  ทั้งนี้   
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ  
และอัยการสูงสุด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  
หรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา  ๑๓  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ประกอบด้วย  

(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจ านวนสองคน  และ 
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนสองคน 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ให้ส านักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  และ
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวนประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแตง่ตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา  
ให้แจ้งการมีส่วนไดเ้สียของตนใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ารว่ม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๑๙  วรรคห้า  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๖ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา  ๒๑  และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่ 
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ  
ตามมาตรา  ๒๓  ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายก าหนด 

การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้  เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก  และกรณีที่จะน าข้อมูล  
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย  ต้องแจ้งก่อนที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเกีย่วกบัเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเหน็
ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด 
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก  หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กร  
ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ  
สมาคม  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของ

ลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม  การรักษาทางการแพทย์  
การจัดการด้านสุขภาพ  หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย  ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา  เวชภัณฑ์  หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่น  
ทั้งนี้  ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  ข้อมูลจ าลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การใช้หรือเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง

หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ทั้งนี้    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ท าให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เพียงพอ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ 
ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว  
ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน 
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๘  หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง  จะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้  
ตามวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับส าเนาตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  (๓)  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ก าหนด
ในมาตรา  ๒๔  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้  หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอด้วยเหตุผลดังกล่าว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  หรือ  (๕)  เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

 (ก) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 (ข) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่สามารถเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้ง  
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)   
หรือ  (๓)  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (ก)   
หรือ  (ข)  ได้  หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามค าขอนั้น  โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้รับค าตอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๖ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน  และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๖๘ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานจัดท างบการเงนิและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนั
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง 

มาตรา ๗๐ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
การร้องเรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะกไ็ด้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ  ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น  การไม่รับเรื่อง  การยุติเรื่อง  การพิจารณา  และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  
วรรคสอง  หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา  ๗๒  (๑)  หรือตรวจสอบ 
การกระท าใด ๆ  ตามมาตรา  ๗๒  (๒)  แล้วรับฟังได้ว่า  เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไม่มีมูล   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า   
เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีซึ่งอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย  แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไ ม่อาจ 
ไกล่เกลี่ยได้  หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการ
แก้ไขการกระท าของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการ 
ตามค าสั่งตามวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ต้องมีการยึด  อายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล  และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น  ให้ด าเนินการตามความประสงคด์ังกล่าว  และให้ถือวา่
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น 

มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน  หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนา้ที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ในกรณ ี
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิด  
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  หากมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น  เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าความผิด 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๖ 
ความรับผดิทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล  ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
ก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้  ทั้งนี้  โดยค านึงถงึ
พฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  ผลประโยชน์  
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย  เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่งจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญตันิี้  

ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย  ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคล ใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือ 
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา  ๑๙  วรรคหก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  
ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒
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ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐



พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.

ใหไว  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐"

มาตรา ๒    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓    บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน

มาตรา ๔    ในพระราชบัญญัติน้ี
"ขอมูลขาวสาร"  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูล

หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทํ าไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และ
ไมวาจะไดจัดทํ าไวในรูปของเอกสาร  แฟม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย
ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง    การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทํ าใหสิ่งที่บันทึก
ไวปรากฎได

"ขอมูลขาวสารของราชการ"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาารเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

"หนวยงานของรัฐ"  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา



พิพากษาคดี  องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

"เจาหนาที่ของรัฐ"  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล  เชน การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํ างาน
บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมีเลขหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทํ าใหรูตัวผูน้ันได  เชน  ลายพิมพ
น้ิวมือ  แผ นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย  และใหความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สิง่เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

"คณะกรรมการ"  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
"คนตางดาว"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปน้ี
(๑)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก

ผูถือ  ใหถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ
(๒)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
(๓)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว
(๔)  นิติบุคคลตาม (๑)  (๒)  (๓)  หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกิน

กึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
นิตบิคุคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ  สมาชิก  หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอื่น  ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีอํ านาจออก

กฎกระทรวง  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖    ใหจัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัด

สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะ
กรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และ
ใหคํ าปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด  ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๗    หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ี
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา

(๑)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดํ าเนินงาน
(๒)  สรุปอํ านาจหนาที่ที่สํ าคัญและวิธีการดํ าเนินงาน



(๓)  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  หรือคํ าแนะนํ าในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ

(๔)  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คํ าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน
นโยบายหรือการตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ

(๕)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารใดที่มีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํ านวนพอสมควรแลว  ถามีการ

ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  โดยอางอิงถึงสิ่งพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แลว

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขาย
หรือจํ าหนายจายแจก  ณ  ที่ทํ าการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๘    ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔)  ถายังไมไดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา จะนํ ามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนํ าจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
น้ันตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร

มาตรา ๙    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

(๑)  ผลการพิจารณาหรือคํ าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมทั้งความเห็นแยงและ
คํ าสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา
๗ (๔)

(๓)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจํ าปของปที่กํ าลังดํ าเนินการ
(๔)  คูมือหรือคํ าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของเอกชน
(๕)  สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ

เอกชนในการจัดทํ าบริการสาธารณะ
(๗)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะ

รัฐมนตรี  ทั้งน้ี  ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชใน
การพิจารณาไวดวย

(๘)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิให

เปดเผยตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทํ าโดยประการอื่นใดที่ไมเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น



บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม  ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  ขอสํ าเนาหรือ
ขอสํ าเนาที่มีคํ ารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํ านึง
ถงึการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี  เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐    บทบัญญัติมาตรา ๗  และมาตรา ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกํ าหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน
มาตรา ๑๑    นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว

หรือทีจั่ดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว
ถาบคุคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและตํ าขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะ
ทีอ่าจเขาใจผิดไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร  เวนแตผูน้ันขอจํ านวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยาย
เวลาในการจัดหาให หรือจะจัดทํ าสํ าเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลขาวสารนั้นก็ได

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาว
สารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได  มิใชเปนการตองไปจัดทํ า  วิเคราะห  จํ าแนก  รวบรวม  หรือจัด
ใหมีขึน้ใหม  เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี  ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด  แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องที่จํ าเปนเพ่ือปกปอง
สิทธิเสรีภาพสํ าหรับผูน้ัน  หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหก็ได

บทบญัญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอ  หากเปนการสอดคลองดวยอํ านาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐ
น้ันอยูแลว

ใหนํ าความในมาตรา ๙ วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒    ในกรณีที่มีผูยื่นคํ าขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑  แมวา
ขอมูลขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง  หรือสวนสาขาของหนวยงาน
แหงน้ัน  หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐที่รับ
คํ าขอ ใหคํ าแนะนํ า  เพ่ือไปยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคํ าขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอเปนขอมูลที่จัดทํ าโดยหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืน  และไดระบบหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กํ าหนดตามมาตรา ๑๖  ใหสงคํ าขอนั้น
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทํ าขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคํ าสั่งตอไป



มาตรา ๑๓    ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๗
หรือไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตาม
มาตรา ๑๑  หรือฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา  หรือเห็นวาตน
ไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ  เวนแตเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานตามมาตรา
๑๗  หรือคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํ ารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนใหขยายเวลาออกไปได
แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด  ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย

มาตรา ๑๔    ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได

มาตรา ๑๕    ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี  หนวย
งานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํ านึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน

(๑)  การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒)  การเปดเผยจะทํ าใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสํ าเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไม ว าจะเกี่ยวกับการฟ องคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

(๓)  ความเห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในหนวยงานของรัฐในการดํ าเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด
แตทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชในการทํ าความ
เห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในดังกลาว

(๔)  การเป ดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บคุคลใด

(๕)  รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้ า
สทิธสิวนบุคคลโดยไมสมควร

(๖)  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนํ าไปเปดเผยตอผูอ่ืน

(๗)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดใหพระราชกฤษฎีกา



คํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุ
ไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการมีคํ าสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลํ าดับสายการบังคับ
บัญชา  แต ผู  ขออาจอุทธรณต อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๑๖    เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะ
เปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด  และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐ
กํ าหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคํ าคัดคานภายในเวลาที่
กํ าหนด  แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคํ าคัดคานได  ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง

ผูทีไ่ดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน  มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทํ าเปนหนังสือ
ถงึเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคัดคานและแจงผล
การพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกํ าหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคํ าวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแตกรณี

มาตรา ๑๘    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา
๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือมีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าสั่งน้ัน
โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะกรรมการ

มาตรา ๑๙    การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่คํ าสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปน
การพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม  จะตอง
ดํ าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจํ าเปนแกการพิจารณา
และในกรณีที่จํ าเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได

           มาตรา ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใด  แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด  ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดชอบหากเปนการกระทํ าโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี

         (๑)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดํ าเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบตามมาตรา ๑๖

         (๒)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจ าหน าที่ของรัฐในระดับตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงมีคํ าสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด  เ พ่ือประโยชน อันสํ าคัญยิ่งกวาที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล  และคํ าสั่งน้ัน



ไดกระทํ าโดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกํ าหนดขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว

หมวด  ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

มาตรา ๒๑    เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้  "บุคคล"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่มี
สญัชาตไิทย  และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

มาตรา ๒๒   สํ านักขาวกรองแหงชาติ  สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่มิใหนํ าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับ
กบัขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกํ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งน้ัน  ตองเปน
หนวยงานของรับซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)
จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดํ าเนินการของหนวยงานดังกลาว

มาตรา ๒๓   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปน้ี

(๑)  ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจํ าเปน  เพ่ือการ
ดํ าเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว
เม่ือหมดความจํ าเปน

(๒)  พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(๓)  จัดให  มีการพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปน้ี

(ก)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข)  ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค)  ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง)  วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ)  วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ)  แหลงที่มาของขอมูล

(๔)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ



(๕)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให แก ระบบข อมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม  เพ่ือปองกันมิใหมีการนํ าไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล

ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเขาของขอมูล  หนวยงานของรัฐต องแจ งให
เจาของขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนํ าขอมูลมาใช  ลักษณะการ
ใชขอมูลตามปกติ  และกรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีที่มี
กฎหมายบังคับ

หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการให  จัดส งข อมูลขาวสาร
สวนบคุคลไปยังที่ใด  ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะ
การใชขอมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔    หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุม
ดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรื อผู  อ่ื น  โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของ
ขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปน้ี

(๑)  ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน  เพ่ือการนํ าไปใชตามอํ านาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน

(๒)  เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น

(๓)  ตอหนวยงานของรัฐที่ทํ างานดานการวางแผน  หรือการสถิติ  หรือสํ ามะโนตาง ๆ
ซ่ึงมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน

(๔)  เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทํ าใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕)   หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานของรัฐสภาตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา

(๖)  ตอเจาหนาที่ของรัฐ  เพ่ือปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม

(๗)  เปนการใหซ่ึงจํ าเปน  เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล

(๘)  ตอศาล  และเจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่มีอํ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว

(๙)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)

ใหมีการจัดทํ าบัญชีแสดงการเปดเผยกํ ากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอ
มูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคํ าขอเปนหนังสือ  หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดู
แลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทํ าการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสํ าเนาขอมูล



ขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํ ามาตรา ๙ วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐ
จะเปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบคุคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง
ใหมีสิทธิยื่นคํ าขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคํ าขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบ
โดยไมชักชา

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไม แก ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มี
ค ําขอ  ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคํ าสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะ
กรรมการ  และไมวากรณีใด ๆ  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคํ าขอของตน
แนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของได

ใหบุคคลตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงดํ าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  และ
มาตรานี้ แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม
แลวได

หมวด  ๔
เอกสารประวัติศาสตร

มาตรา ๒๖    ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบกํ าหนดตามวรรคสอง  นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงาน
ของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กํ าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

กํ าหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท  ดังน้ี
(๑)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป
(๒)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป
กํ าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี
(๑)  หนวยงานของรัฐยังจํ าเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือ

ประโยชนในการใชสอยโดยต องจัดเก็บและ จัดใหประชาชนได ศึกษาคนควาตามที่ตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร

(๒)  หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย  โดยมี
คํ าสั่งขยายเวลากํ ากับไวเปนการเฉพาะราย  คํ าสั่งการขยายเวลานั้นใหกํ าหนดระยะเวลาไวดวยแตจะ
กํ าหนดเกินคราวละหาปไมได



การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจํ าเปน  ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

บทบญัญัตติามมาตรานี้  มิใหใชบังคับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบกํ าหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทํ าลายหรืออาจทํ าลายไดโดยไมตอง
เก็บรักษา

หมวด  ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

มาตรา ๒๗    ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลดักระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ  และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกเกาคนเปนกรรมการ

ให ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งเปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๒๘    คณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่  ดังตอไปน้ี
(๑)  สอดสองดูแลและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
(๒)  ให คํ าปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีตามที่ไดรับคํ าขอ
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง  หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี
(๔)  พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕)  จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติน้ี
(๗)  ดํ าเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙    กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูใน

ตํ าแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  ผูที่พนจากตํ าแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งตั้งใหมได
มาตรา ๓๐      นอกจากการพนตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับ

แตงตั้งตามมาตรา ๒๗ พนจากตํ าแหนง เม่ือ



(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอ

หนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)  ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก  เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิด

ที่กระทํ าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑    การประชุมของคณะกรรมการ ต องมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหน่ีงของจํ านวนกรรมการทั้งหมดที่จะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถ าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ให ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๓๒    ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียกใหบุคคลใดใหถอยคํ าหรือใหสงวัตถุ
เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได

มาตรา ๓๓    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอไมวา
จะเปนกรณีตามมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคํ าขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะ
กรรมการตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเขาดํ าเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการ
ทีเ่กีย่วของได  และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได  ไมวาจะเปนขอมูล
ขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม

มาตรา ๓๔    คณะกรรมการแต งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบั ติ ง าน
อย างใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และให นํ าความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

หมวด  ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๓๕    ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํ านาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟง



คํ าคัดคานตามมาตรา ๑๗  และคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๕

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงตั้ง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย

มาตรา ๓๖   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบ
ดวยบุคคลตามความจํ าเปน  แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด  กรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗    ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคํ าอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสาร  โดยคํ านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคํ าอุทธรณ

คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด  และในการมี
ค ําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได

ใหนํ าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘    อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขา  วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙   ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒  และบทกํ าหนดโทษ
ทีป่ระกอบกบับทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม

หมวด  ๗
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา ๔๐    ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒  ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๔๑    ผูใดผาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐ
กํ าหนดตามมาตรา ๒๐  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ



บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒    บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีขอมูลตามวรรค
หน่ึงไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะ
ไดกํ าหนด

มาตรา ๔๓  ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวน
ทีเ่กีย่วกบัขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปน้ีไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา ๑๖  จะไดกํ าหนดเปนอยางอ่ืน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้  คือ  ในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวาง
ขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินการตาง ๆ  ของรัฐเปนสิ่งจํ าเปน  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิด
เห็นและใชสทิธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน
สมควรกํ าหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํ ากัดเฉพาะขอ
มลูขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สํ าคัญของเอกชน  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธปิไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปกรักษาประโยชนของตน
ไดอกีประการหนึ่งดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน
จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล

แห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

“ระบบสุขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริม

สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะ
ความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อกําหนดรองรับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 



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 
 

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วย สถานพยาบาล 

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ
อย่างมีส่วนร่วม 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ

ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 

   
 

มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ 

บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธ์ุ

ซึ่งมีความจําเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และ
คุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มี
ความจําเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย 

 



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 ๗  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไป
เปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความ
ประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใด
จะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอ
เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ 

 
มาตรา ๘  ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้าน

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้น
มิได้ 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการ
ปกปิด ข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเป็นต้องให้ความ

ช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน 
(๒) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็น

ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้พิทักษ์ หรือผู้
อนุบาลของผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็น

ส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
ล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะดําเนินการได้ ความยินยอม
ดังกล่าว ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงาน

ของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้
ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ

ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของ
ชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
แล้วมิให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คสช .” 

ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไม่เกินห้าคน เป็น

กรรมการ 
(๔) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดต้ังองค์กรละหนึ่งคน เป็น

กรรมการ 
(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดย

เลือกกันเองจํานวนหกคน เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

หรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงานของ

สํานักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 



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 
 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๕  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองให้ได้
กรรมการหนึ่งคน 

(๒) ให้นายกเทศมนตรีทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
(๓) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการ

ประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดให้มีการสมัครและให้ลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณีย์หรือวิธีอ่ืน
ใดก็ได้  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให้เป็นไปตามวิธีการที่

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาแยกกลุ่มของ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เป็นหกกลุ่ม และให้ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มเลือกกันเองให้ได้กรรมการ
กลุ่มละหนึ่งคน 

การจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ใดอยู่ ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มใด ให้ เป็นไปตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความจํานงต่อคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคล
เข้าอยู่ในบัญชีรายช่ือของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งใน
สามของจํานวน ผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแต่ละกลุ่ม เว้นแต่มีผู้แสดงความจํานงน้อยกว่าห้า
คน ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอได้ไม่เกินห้าคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเข้าอยู่ในกลุ่มใดตามวรรคสามต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับกลุ่มนั้น และจะแสดงความจํานงเข้าอยู่ในกลุ่มใด
เกินหนึ่งกลุ่มมิได้ 

การแยกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนมีการเลือก และให้ประกาศแยกกลุ่มใหม่ทุกครั้งที่จะมีการเลือก 

 
มาตรา ๑๘  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให้คณะกรรมการสรรหา

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดกลุ่มขององค์กรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สุขภาพ 



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) จัดให้องค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมมาขึ้นทะเบียน
ในกลุ่มต่าง ๆ ตาม (๑) 

(๓) จัดให้ผู้ซึ่งมีหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนขององค์กรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
ตาม (๒) ของแต่ละจังหวัดมาเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน 

(๔) จัดให้ผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัดตาม (๓) มา
ประชุมร่วมกันและเลือกกันเองให้เหลือผู้แทนจังหวัดละหนึ่งคน 

(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเป็นสิบสามเขต โดยให้กรุงเทพมหานคร
เป็นหนึ่งเขต และให้ผู้แทนตาม (๔) ของแต่ละจังหวัดในแต่ละเขต ยกเว้นกรุงเทพมหานครมาประชุม
ร่วมกันและเลือกกันเองให้เหลือเขตละหนึ่งคน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แต่งต้ัง ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคน เป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหา 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสาธารณสุขหนึ่งคน ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน ผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายของ
องค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไรหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

(๓) เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามที่

บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ 
(๒) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหา

มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้ 

ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังแทนตนจะเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อกรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกเพื่อแต่งต้ังกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้
ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 



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 
 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี 
และยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ หรือแม้ไม่มีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ แต่มีวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกเพ่ือแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และใน
กรณีนี้ให้ คสช. ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี 
 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

(๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) คสช. มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการการประชุม คสช. และการปฏิบัติงานของ คสช. 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ให้ คสช. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาดังกล่าวพร้อมทั้ง
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย 

(๓) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

(๔) จัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 

(๖) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและ
สํานักงาน 



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 
 

(๘) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตาม ที่ คสช. มอบหมาย 

(๙) วางระเบียบว่าด้วยเบ้ียประชุมที่มิใช่เบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพตาม (๒) 
ต้องสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และคํานึงถึงข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพ
ด้วย 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๖๒  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

ให้สํานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี 
กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๗  ให้สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ

หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านสุขภาพ 

(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ
เพื่อจัดทําเป็นรายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ดําเนินการเพื่อให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๘  รายได้ของสํานักงาน ประกอบด้วย 

                                                 
๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 



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 
 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของสํานักงาน 
(๔) รายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๒๙  บรรดารายได้ของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุ

ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้สํานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสํานักงานมิได้ 
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือ

แลกเปลี่ยนจากรายได้ตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
สํานักงาน 

ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสํานักงาน 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาโดยใช้เงินรายได้ตามมาตรา ๒๘ (๑) ให้ตก
เป็นที่ราชพัสดุ แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ได้ 

 
มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด 
การบัญชีของสํานักงาน ให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

ให้สํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

ในทุกรอบปีให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะ
กรรมการบริหารแต่งต้ังด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่า
การใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทํา
รายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อ คสช. 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้สํานักงานทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบ
การเงินและบัญชีทําการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
แสดงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 

 
มาตรา ๓๑  ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้น

ตรงต่อ คสช. มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสํานักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ



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 
 

ลูกจ้างในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเป็นผู้ช่วย สั่ง
และปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
คัดเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คสช. กําหนด 

เลขาธิการมีอํานาจแต่งต้ังรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร 

 
มาตรา ๓๒  ให้เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ัง

อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่อเลขาธิการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งด้วย 
เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการคนใหม่ ให้

คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหาร

กําหนดเป็นผู้รักษาการแทน แต่ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

 
มาตรา ๓๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตําแหน่ง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 
 
มาตรา ๓๔  เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี

ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการ

บริหารด้านอื่นของสํานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 



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 
 

 
มาตรา  ๓๕   เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการให้คณะ

กรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่เลขาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดก็ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้ คสช. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคน 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๓๘  การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุมและการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๓๙  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานให้เกิดการจัดการที่

ดีมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจหน้าที่ 
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดําเนินการคัดเลือก

เลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี

ของสํานักงาน 
(๔) ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คสช. มอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
สมัชชาสุขภาพ 

   
 



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 
 

มาตรา ๔๐  การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กําหนด 

ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ
หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

 
มาตรา ๔๑  ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๔๒  ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งต้ังคณะกรรมการจัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ คสช. กําหนด 
กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งต้ังจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทน

หน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่ คสช. กําหนด  ทั้งนี้ ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุม 

 
มาตรา ๔๔  ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งใด ให้

สมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กําหนดตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะ
กําหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม
ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไป

ปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช.
เพื่อพิจารณาดําเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

 
หมวด ๕ 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
   

 



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 ๔๖  ให้ คสช. จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. นําความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบด้วย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติแล้ว ให้
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ คสช. ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี 
 
มาตรา ๔๗  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย และอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ 
(๓) การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ 
(๔) การสร้างเสริมสุขภาพ 
(๕) การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(๗) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ 
(๘) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(๙) การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
(๑๐) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(๑๒) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 
 
มาตรา ๔๘  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้าที่ของตน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 



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 
 

   
 

มาตรา ๕๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในส่วนของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ไปเป็นของสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขไปเป็นพนักงานของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการและลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติงานที่สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
ได้แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
โอนมาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานนับแต่วันที่แสดงความจํานง 

 
มาตรา ๕๑  ให้นําบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติมาใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดย
อนุโลม จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๒  ให้ถือว่าข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ให้ถือว่าลูกจ้างที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิก
ตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้าง 

 
มาตรา ๕๓  ให้นําความในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับกับการออกจากราชการหรือออก

จากงานของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่สํานักงานรับเข้าทํางานด้วยโดยอนุโลม แต่
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นต้องแสดงความจํานงเป็นหนังสือสมัครเข้าทํางานต่อสํานักงานภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติอยู่

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา

ตาม มาตรา ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ให้แต่งต้ังจากผู้เคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตาม
ข้อเสนอแนะของเลขาธิการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
การวางระบบ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การจัดบริการเพื่อ
การรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว เพราะจะทํา ให้รัฐและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และจะเพิ่ม
มากขึ้นตามลํา ดับในขณะเดียวกันโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จําเป็นต้องดําเนินการให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีระบบ
เสริมสร้างสุขภาพและระวังป้องกันอย่างสมบูรณ์ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ เพื่อวาง
กรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ 
รวมท้ังมีองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะ
นําไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน ทําให้เกิด
ปัญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้งงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือกําหนดสถานะของสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วศิน/ผู้จัดทํา 
๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๒ ก /หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซื้อ”  หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
“ขาย”  หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ 

โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อ
การดังกลาวดวย 

“สินคา”  หมายความวา ส่ิงของที่ผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 
“บริการ”  หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใช

หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน
แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ ฉบับพิเศษ หนา ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



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 
 

“ผูบริโภค”๒  หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผู
ซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และ
หมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสีย
คาตอบแทนก็ตาม” 

“ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผูซื้อเพ่ือขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผู
ประกอบกิจการโฆษณาดวย 

“ขอความ”  หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายได 

“โฆษณา”  หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือ
ทราบขอความ เพ่ือประโยชนในทางการคา 

“ส่ือโฆษณา” หมายความวา  ส่ิงที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชนหนังสือพิมพ
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลขโทรศัพท หรือปาย 

“ฉลาก”  หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 

“สัญญา”๓  หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
เพ่ือซื้อและขายสินคาหรือใหและรับบริการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี ้
(๑)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ

เก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
(๒)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

(๓)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(๓ ทวิ)๔  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
(๔)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
 
มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไป

เปนตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉลากหรือเอกสาร
อ่ืนที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินคา การ
ขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณที่เก่ียวของของผูประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที ่

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนให

พนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบ
ลวงหนาตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถา
เจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน 

การคนตามมาตรา ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่  ให เปนไปตามแบบที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

                                                 
๔ มาตรา ๔ (๓ ทวิ) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

   
 

มาตรา ๙๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
(๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
(๓)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจดวยก็ได 

(๔)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๕)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖)  สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ให
ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(๗)  ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 

(๘)  รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
(๙)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการ

คุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                 

๕ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

(๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  อยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน

กรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑)  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
(๒)  คณะกรรมการวาดวยฉลาก 



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 
 

(๓)๖  คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่

เก่ียวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรค

สอง และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

นี้และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา  ๑๕   คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให

นํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวกับการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปน
และเรงดวน 

การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบ
ธุรกิจ และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไข
หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๙๗  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
จะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี ้

(๑)  รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒)  ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการ
ใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 

(๓)  สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา
เก่ียวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 

(๕)  ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อ
สรางนิสัยในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปน
ประโยชนมากที่สุด 

(๖)  ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 

   
 

มาตรา ๒๑๘  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับ
ไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 

(๑)  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏ
วาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบ
ข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
กฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ได 

(๒)  ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไป
ไดใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ัง

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ตามความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน 
(๑) 

ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองมีอํานาจออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผู
มีอํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 

การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรค
สอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๑ 

การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
   

 
มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค

หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะ
เปนขอความที่เก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจน
การสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑)  ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒)  ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความ
จริงหรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม 

(๓)  ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาต ิ

(๔)  ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 

(๕)  ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปน

ความจริงไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
 
มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุม
ฉลากตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เก่ียวกับวิธีใชหรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  ทั้งนี้ โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 

(๒)  จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
(๓)  หามการโฆษณาสินคานั้น 
ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวย

การโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือ
วัฒนธรรมของชาติดวย 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการ

ใดผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผู
ประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการ

โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุง
หมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นตองมีถอยคําช้ีแจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ทั้งนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝา

ฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
มีอํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
ในการออกคําส่ังตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของ
ผูกระทําการโฆษณา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพ่ือแสดงความ
จริงได 

ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการ
โฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 

 
มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝน

หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 

การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปน
การตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเมื่อมี
เหตุอันสมควร 

การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตาม
วรรคหนึ่ง มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
 

สวนที่ ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

   
 

มาตรา ๓๐๙  ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
สินคาที่ส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ 
เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซึ่ง
การกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงใน
                                                 

๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้นแตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๑๑๐  ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑)  ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ

ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
(๒)  ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
(ก)  ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพ่ือขายแลวแตกรณี 
(ข)  สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี  
(ค)  ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสินคา

นําเขาใหระบุช่ือประเทศที่ผลิตดวย 
(๓)  ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน 

วัน เดือน ปที่หมดอายุในกรณีเปนสินคาที่หมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือขายซึ่งสินคาที่ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมี
ขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับ

ใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 

๓๑ คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการ
แกไขฉลากนั้นใหถูกตอง 

 
มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไม

เปนไปตามมาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาให
ความเห็นในฉลากนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับสินคาที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบ
                                                 

๑๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ธุรกิจในสินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหนักงานเจาหนาที่
ทําการตรวจสอบได 

วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๒ ทว ิ

การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา๑๑ 
   

 
มาตรา ๓๕ ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อ

ขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทํา
เปนหนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ
ใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

(๑)  ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒)  หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด และเพ่ือประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕ ตรี  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ

ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช
ขอสัญญานั้นดวยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญา
ดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว
ตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๕ จัตวา  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ

ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอ
สัญญาดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 

 

                                                 
๑๑ สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 ๓๕ เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

(๑)  มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒)  หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕ ฉ  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงิน

ของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใช
ขอความใด โดยมีเง่ือนไขในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ 
เบญจ แลว ใหนํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาว
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕ สัตต  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่น

วาจะทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการ 

ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว
ดวย 

 
มาตรา ๓๕ อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอ

สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและ
ขอความถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติ
สําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 

 
มาตรา ๓๕ นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการ

รับเงินของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจ
ขอใหคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอน
ได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



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 
 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 

   
 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 

คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
และกรณีไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ 
หรือตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผู
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีที่
สินคานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพ่ือขาย
ตอไป คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผู
ประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเช่ือวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมี
การทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗  (ยกเลิก)๑๒ 
 
มาตรา ๓๘  (ยกเลิก)๑๓ 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา
การดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว 
ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียก
ทรัพยสิน หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรม
เนียมทั้งปวง 

 
มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ

แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่ เ ก่ียวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจ
ฟองตามมาตรา ๔๑ ได 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๑  ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อ
ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง
เก่ียวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่
คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู
มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 

 
มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและกฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อ
ฟองคดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาล

และคดีนั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 
 

 
หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูไดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 

๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพอใจคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
 
มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในสิบวัน

นับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการ
วินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสาร หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๗๑๔  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเอง
หรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘๑๕  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือ
ขอความตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งส่ัง

ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐๑๖  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปน

การกระทําของเจาของสื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่ง
หนึ่งของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๕๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือ

มาตรา ๕๐ เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม
เกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๕๒๑๗  ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรือ

มีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวย
ฉลากส่ังเลิกใชตามมาตรา ๓๓  ทั้งนี้ โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลาก
ดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือผูส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวย

ฉลากซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔๑๘  ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึง
ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตาม
กฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 

๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะ

สินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผู ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๑๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอ

สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและ
ขอความถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่
ผูบริโภคจะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๒๐  ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบ

ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ให
สันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถ
คาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอ
ศาล เพ่ือกล่ันแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอัน

เปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน
ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หรือคณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรดวยก็ได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้นผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการ
ขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่
ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภค
จํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไม
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผู
ประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดให
มีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๑ 
 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๑  ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใช

บังคับ ใหอํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๒  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไม
เหมาะสม และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปน
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ปรับปรุงองคกรบริหารงานคุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน หรือ
รีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้งเปนการ
สมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๔๑๒๒ 
 

มาตรา ๓ ใหโอนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรีและของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี หรือของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณ ี  

 
มาตรา ๔ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน

งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักนายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการยกฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหมีฐานะเทียบเทากรม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ใน
การนี้สมควรโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จดัทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๖ มิถุนายน 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 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอันจะเป็นการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานพยาบาล”๒ หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด 
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วย
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๓๒/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “สถานพยาบาล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล 
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”๓ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา ๓๑ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้อนุญาต”๔ หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานพยาบาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดย

กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและ
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ เว้นแต่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามวรรคสอง ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อนุญาต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
จํานวนสองคน และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น จํานวนหกคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทน
สภาเภสัชกรรม ผู้แทนทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพละหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเอง
จํานวนสองคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งต้ังจากผู้ดําเนินการสอง
คน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 
และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ

สามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
                                                 

๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ดําเนินการในกรณีที่

ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อ่ืน

เป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังก็ได้ 
ในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่๘ 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑๙  คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ให้ความเห็น และให้คําแนะนําแก่

รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปิดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔ )  การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่ องร้องเรียนเกี่ ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่

ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาล
ดังกล่าว 

(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตาม

                                                 
๘ มาตรา ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉินจากสถานพยาบาล และการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการในกรณีเช่นว่านั้น 

(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 
ให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 
หมวด ๒ 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 
   

 
มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่งและลักษณะการให้บริการ

ของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔/๑๑๐  สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทาง

การแพทย์และสาธารณสุข หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
เอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๑๖  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับ

ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

 
มาตรา ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้

จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 
 
มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้

อนุญาต จะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(๑) มีแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
(๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล

นั้น ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๕) ช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให้ต้ัง หรือมี
บริการทางการแพทย์บางประเภทในสถานพยาบาลในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปี

ปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้

ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผู้รับอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม
หลังจากพ้นกําหนดหกเดือนให้ผู้อนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป 



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 
 
 

 
มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคล ซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ให้กระทําได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อผู้
อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ก็ให้ผู้แสดง
ความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า ผู้แสดง
ความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้ังแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการคนหนึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล

และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก

ผู้อนุญาต 
การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลของผู้

อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๑)๑๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ

ตามประเภทใดหรือสถานพยาบาลที่ ให้บริการทางการแพทย์ใด ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) ไม่เป็นผู้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่ง
หนึ่งไม่ได้ 

(๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 
 
มาตรา ๒๖  ถ้าผู้ดําเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน 

ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสาม
วันนับแต่วันที่เข้าดําเนินการแทน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

ผู้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้ดําเนินการ 

 
มาตรา ๒๗  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแห่ง

หนึ่ง ๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 
 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของ

ปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้วให้

ผู้นั้นดําเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือดําเนินการ
สถานพยาบาล แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนได้ เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขอ 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับ

อนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี แจ้งต่อผู้อนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานพยาบาลนั้น 
 
มาตรา ๓๒๑๒  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ สถานพยาบาลนั้น 
(๑) ช่ือสถานพยาบาล 
(๒) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น 

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓๑๓  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการ
อ่ืนของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่
ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้ 

 
มาตรา ๓๓/๑๑๔  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้รัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๓๖ 

 
มาตรา ๓๔๑๕  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไป

จากสาขา ช้ัน หรือแผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามท่ีกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาต เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะ
อันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๓๕  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน

ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
(๒) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลนั้น 

ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ

ผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

กฎกระทรวง โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทํา 
(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 
 
มาตรา ๓๖๑๖  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแล

ให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา ๓๓/๑ ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่
ระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อ
หรือผู้ ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ดําเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอม

ให้ผู้อ่ืนใช้สถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ
ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๘๑๗  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ ต้ังของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏใน
ใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด  ๆ  ซึ่ งชื่ อ  ที่ ต้ั ง  หรือกิจการของ
สถานพยาบาล หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มี
ผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความ
จริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ผู้อนุญาตมี

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



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 
 
 

อํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกล่าวได้ 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ หรือดัดแปลง
อาคารเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้กระทําได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการ

ที่อ่ืน ให้ดําเนินการเสมือนเป็นผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่ 
 
มาตรา ๔๒  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาต 
 
มาตรา ๔๔  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล ต้องแจ้งเป็น

หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใดก่อนเลิกกิจการก็ได้  ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลนั้นเป็นสําคัญ 

 
มาตรา ๔๕  ให้ผู้อนุญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล 

และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่ําเสมอ ในการนี้ถ้า
พบว่าสถานพยาบาล ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล ผู้อนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

ให้นํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 



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 
 
 

(๑) เข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานพยาบาลในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดี 

ในการปฏิ บัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ รับอนุญาต 
ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตและพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ กระทําการหรือละเว้นกระทํา

การอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ใน
สถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 
๔๕ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิด
สถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
แล้ว ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปิดสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี หรือถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการไม่



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 
 
 

ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ ดําเนินการต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผู้อนุญาตเห็นว่าเป็นกรณีร้ายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นั้นได้ 

 
มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในกรณีที่ 
(๑) ผู้รับอนุญาตตาย และไม่มีผู้แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู้แสดง

ความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ ตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๒๒ 
(๒) ผู้อนุญาตมีคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรือมีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 
ผู้อนุญาตอาจมีคําสั่งให้สถานพยาบาลนั้น อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการเพื่อ

ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 
มาตรา ๕๓  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ให้ทําเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้ดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผู้นั้น แล้วแต่กรณี ถ้าไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้จัดการ
ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วต้ังแต่
วันที่ปิดคําสั่ง 

คําสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกด้วย
ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่า

จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๕  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู้ที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



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 
 
 

มาตรา ๕๗๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดา
สิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๕ 

หรือคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิได้จัดให้มี

ผู้ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ แต่ไม่แจ้งภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๒๑๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๓  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 

(๒) หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับ

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๙ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๘๒๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้
ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๖๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๔ วรรค

สอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผู้รับอนุญาต ผู้ ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ในสถานพยาบาล ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๗๑  ผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหว่างที่สถานพยาบาลนั้นถูกสั่ง

ปิดช่ัวคราวตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๗๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการ

ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือ

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลผู้ใด จัดทําหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือ
เอกสารกรณีอ่ืนอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔๒๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้อง
รับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
                                                 

๒๐ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น

ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แต่งต้ังข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
อัยการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ๒๒ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 
และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตให้ ต้ังสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 

                                                 
๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
๒. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐ บาท 
 
๓. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
๔. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐ บาท 
 
๕. การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
 
๖. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
๗. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 
๘. ค่าธรรมเนยีมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ได้ใช้บังคับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การประกอบกิจการของสถานพยาบาลปัจจุบัน สมควรที่จะดําเนินการควบคุมกิจการสถานพยาบาล
เพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจากสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการ
ของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล
สถานพยาบาล และกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
รวมท้ังให้มีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะให้จัดต้ังได้หรือมีบริการทางการแพทย์บางชนิดใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ เพื่อให้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่ให้บริการทางสาธารณสุขที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๓ 

 
มาตรา ๑๑๖  ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดี

กรมควบคุมโรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคําว่า “สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข” เป็น “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขากายภาพบําบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคําว่า “สถานพยาบาล” และ “ผู้
ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายเฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามในคําว่า “สถานพยาบาล” 
และ “ผู้ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ 

เกี่ยวกับสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการ
ประกาศต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อ
ได้ย่ืนคําขออนุมัติแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต 
                                                 

๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๒๐/๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๐๗ ก/หน้า ๔๑/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๕  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 

มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่
ประชาชนมีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน 
แต่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐ จึงควรแก้ไข
ให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด หรือผ่านการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กําหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกําหนดโทษ และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัต ิ
การประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 
---------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
             โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542" 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2542/39ก/28/18 พฤษถาคม 2542] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 
                    (1) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 
                    (2) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2480 
                    (3) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 
                    (4) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 
                    (5) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 
                    (6) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 
                    (7) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 
                    (8) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 
                    (9) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
                    (10) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 
 



      มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี้ 
                    "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟู
สุขภาพ    การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ 
                    "การแพทยแผนไทย" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกนัมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง 
                    "เวชกรรมไทย" หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉยั การบําบัดหรือการปองกันโรคดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทย 
                    "เภสัชกรรมไทย" หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลิตยาการประดิษฐยา การ
เลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคณุภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย     
แผนไทย 
                    "การผดุงครรภไทย" หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการสงเสริมสุขภาพหญิงมี
ครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอดการทาํคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกในระยะหลงัคลอด  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
                    "การแพทยแผนไทยประยุกต" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษา
ที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉยัและการบําบัดโรคตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                    "กายภาพบําบัด" หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกีย่วกับการตรวจประเมนิการวินจิฉัย และการ
บําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกดิเนือ่งจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวทีไ่มปกต ิการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและจิตใจดวยวธีิการทาง
กายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมืออุปกรณกายภาพบําบัด 
                    "เทคนิคการแพทย" หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดส่ิงตวัอยางและการดําเนนิการโดย
วิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินจิฉัย การติดตามการบาํบัดการพยากรณโรค การปองกัน
โรค การประเมินภาวะทางสขุภาพ หรือการวิจัย 
                    "ผูประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ  
                    "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะอนกุรรมการ" หมายความวา  คณะอนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



                    "อนุกรรมการ" หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 5  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการแพทย
แผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 6  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรค
ศิลปะ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวาเปนการอางถึงการประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบยีบและประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 
ทบวงมหาวิทยาลัย   แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ สาขาละสองคน และ 

                    (2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินหาคน ใหผูอํานวยการกอง   การ
ประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 



                    มาตรา 9  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
                    มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
                    (2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ    
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรมกฎหมายวาดวยวชิาชีพทันตกรรม แลวแต 
กรณ ี
                    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                    มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (2) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
                    ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรแีตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ในระหวางทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง        
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 
                    มาตรา 12  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ตามมาตรา 8 (2) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย  
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดแูลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
                    (2) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิม่ประเภทและสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศตาง ๆ 
                    (3) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    (5) พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณคาํส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 53 และมาตรา 54 
                    (6) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 



 
                    (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (9) พิจารณาหรอืดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 2 
คณะกรรมการวิชาชีพ 

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

                    มาตรา 14  ใหมคีณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
                    (2) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต 
                    (3) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 
                    (4) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย  
                   (1) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวทิยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว  
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
                    (1) กรรมการวชิาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวง 
มหาวิทยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต มี
จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



                    มาตรา 17  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะกายภาพบําบัดหรือ
หัวหนาภาควชิากายภาพบําบัดหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกนัในสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลอืกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบดั มีจํานวนเทากบั
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 18  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดคีณะเทคนิค
การแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรอืไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจดัตั้งขึน้ 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มีจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 19  องคประกอบ อํานาจและหนาที ่และการดําเนนิงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่น
ตามมาตรา 14 (5) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 20  ภายในสามสิบวันนบัจากวนัเลือกตั้งกรรมการวชิาชีพตามมาตรา 15 
(3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา เลือกกรรมการ
วิชาชีพเปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 
                    มาตรา 21  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือ
มาตรา 18 (3) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด 
                    มาตรา 22  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) 
มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) 
มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได 
                    ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ 
เลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) และมาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) โดยอนโุลม 



 
                    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง            
ตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้ง           
ตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) พนจากตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) 
มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) 
                    (4) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) 
                    มาตรา 23  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
                    (1) รับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ 
                    (2) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 
                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา 13 (2) 
                    (4) ใชอํานาจตามมาตรา 44 ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
แหงวิชาชีพ 
                    (5) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น 
                    (6) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง    
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (7) สงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (8) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (9) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ 
                    (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 
                    (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพ
ในสาขานั้น 
                    (12) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 



หมวด 3 
การดําเนนิการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
---------------  

                    มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                    มาตรา 25  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่
ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
                    มาตรา 26  การประชุมของคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพ ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการกรรมการ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 28  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา    
หรือแจงใหบคุคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่
                    หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งตองระบุดวยวาจะ
ใหมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
                    มาตรา 29  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

หมวด 4 
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 30  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
                    (2) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน 



                    (3) นักเรยีน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคมุของผู
ประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด 
                    (4) บุคคลที่เขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการควบคมุของ            
ผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด   

             (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบ 
โรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด 
                   (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนในสถาบัน 
การศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 
                    มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทําการ
ประกอบวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวนิจิฉัยโรค การ
บําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพและการผดุงครรภ โดยอาศัยศาสตรหรือความรู  
จากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดงักลาวยังมไิดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
                    มาตรา 32  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบรูณ 
                    (2) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 
                    (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวชิาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
                    (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็วาไมสมควรใหประกอบ
โรคศิลปะ 



                    (7) ไมเปนคนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    มาตรา 33  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา ตองมีความรู
ในวิชาชพีดังตอไปนี ้
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย 
                        (ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอด
ความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทยแลว หรือ 
                        (ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 
                        (ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน 
การศึกษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทาปริญญาสาขา
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายภาพบําบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบดัจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
เทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (5) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) ตองมีความรูตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 
                    มาตรา 34  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง   
ความรูความชาํนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



                    ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตไวดวย
ก็ได 
                    มาตรา 35  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตน
มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
                    มาตรา 36  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ และใหผูปวย
มีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 
                    มาตรา 37  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 38  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบโรค
ศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงาน   
ในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชมุทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะและการ
ประกาศเกยีรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 39  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 36 หรือประพฤติ
ผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพตาม
มาตรา 38 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทําคํากลาวหาตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือ
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทาํคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกลาว 
                    การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยืน่ไวแลว ไมเปนเหตใุหระงับการดําเนนิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 40  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 39 แลวพิจารณา
เห็นวากรณีมมีูลใหสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 23 (10) ให
ทําหนาที่สอบสวนการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยตามมาตรา 44 
 



 
                    มาตรา 41  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนตามาตรา 40    
ใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ 
                    มาตรา 42  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนมีหนงัสือแจงขอกลาวหาหรือ    
ขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวนัเริ่มทําการสอบสวน 
                    ผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 
                    คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนภายใน    
สิบหาวันนบัแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 
                    มาตรา 43  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 44  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวชิาชีพพิจารณาวินิจฉยั ดังนี้ 
                    (1) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตามคํากลาวหา
หรือคํากลาวโทษ หรือ 
                    (2) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่วนิิจฉยัวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริง
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 
                        (ก) วากลาวตกัเตือน 
                        (ข) ภาคทัณฑ 
                        (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
                        (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือกรรมการ
วิชาชีพที่วนิิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตผุลไวดวยโดยเหตุผลนั้นอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
                    มาตรา 45  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 44 ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในเจด็วนันับแตวันที่มี
คําวินิจฉยั และใหบนัทึกขอความตามคําวนิิจฉัยนัน้ไวในทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะดวย 
                    ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษดังกลาว      
ไมยอมรับหนงัสือแจงคําวินจิฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉยันั้นไวในที่เปดเผยณ สถานที่ประกอบการหรือ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินจิฉัย 



                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินจิฉัยที่สําคัญของคณะกรรมการวิชาชีพเพือ่
เผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกีย่วกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชนสวนรวมอันไมควร
เปดเผย 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 32 หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํา
มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณา 
                    มาตรา 47  ภายใตบังคับมาตรา 30 หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูกสัง่พักใช
ใบอนุญาตหรอืถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทาํการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันทีท่ราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น  
                    มาตรา 48  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคาํส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา 58 คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนญุาตของผูนั้น โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุด 
                    มาตรา 49  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสอง
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยืน่คําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวนัที่คณะกรรมการ
วิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 53 
                    ถาคณะกรรมการมีความเห็นยนืตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับอนุญาตอีกตอไป  

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 

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

                    มาตรา 50  ในการปฏิบตัิหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
                    (1) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 



                    (2) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตอัุนควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตกหรือในระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรอื
ส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจรงิหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 
                        (ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะ
กระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได หรือ 
                        (ข) ในกรณีฉกุเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได 
                    (3) ยึดหรืออายดัเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นัน้อํานวยความ
สะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ตามสมควร  
                    มาตรา 51  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
                    มาตรา 52  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6 
การอุทธรณ 
---------------  

                    มาตรา 53  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมคีําส่ังไมรับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 49 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 54  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 



                    มาตรา 55  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 53 และ
มาตรา 54 ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

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

                    มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา 28 หรือาตรา 41    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 57  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ    
ทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 58  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 35 หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง    
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
                    ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    มาตรา 59  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  

บทเฉพาะกาล 
---------------  

                    มาตรา 60  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซ่ึงตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



                    มาตรา 61  ในระยะเริ่มแรกทีย่ังมิไดเลือกตัง้ผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขา
นั้น ๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไวในมาตราดงักลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 
                    ใหกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่
                    การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือ
มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหกรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการ
วิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) หรือมาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) แลวแตกรณ ี
                    มาตรา 62  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนี้ 
                    (1) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขากายภาพบําบดั 
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 
                    (2) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเทคนิค
การแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (3) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา           
เวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผน
ไทย  ประเภทเวชกรรมไทย 
                    (4) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา        
เภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 
                    (5) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขาการ   
ผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 
                    (6) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต       
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    มาตรา 63  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขา    
เวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้น   

 



 ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะตอไปตาม   
ขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ 
                    ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 64  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข             
หรือเพิ่มเติมขอความที่ไดขึน้ทะเบยีนแลว ซ่ึงไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    (1) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ     
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคาํขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ได       
ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ       
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดงักลาวแลวการดําเนินการเกีย่วกับ    
คําขอดังกลาวใหอยูในบังคบัของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
2479 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 
                    มาตรา 65  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉยัส่ังพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค    
ศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ       
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
                    (1) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการสอบสวน 
ทําการสอบสวนแลวกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไมเสรจ็ก็ให
สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 ตอไป และเมื่อไดสอบสวน   
เสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเหน็ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแตกรณ ีพิจารณาวนิจิฉัยเรื่องนั้นตอไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 จนกวาจะเสร็จ 
                    (2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหการ
สอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณนีั้นเปนอันใชได 
                    (3) กรณีที่ไดมกีารเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479   

 



ยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแต
กรณ ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองนัน้ตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  
จนกวาจะเสร็จ 
                    มาตรา 66  การใดอยูระหวางดาํเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการดาํเนินการตอไปสําหรับ  
การนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                    มาตรา 67  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

                                                                              --------------- 
(1)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ        ฉบับละ 3,000 บาท 
(2)  คาตออายุใบอนุญาต                                                                   ฉบับละ 1,000 บาท 
(3)  คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต                             ฉบับละ    500 บาท 
(4)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
      และหนังสือรับรองอยางอื่น                                                        ฉบับละ    500 บาท 
(5)  คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
       เปนผูประกอบโรคศิลปะ                                                             ฉบับละ 2,000 บาท 
(6)  คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
        ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ                                     ฉบับละ 1,000 บาท 
(7) คาใบแทนใบอนุญาต                                                                    ฉบับละ    300 บาท 
(8) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
      เปนภาษาตางประเทศ                                                                  ฉบับละ 1,000 บาท 
(9) คาคํารองตาง ๆ                                                                            ฉบับละ      50 บาท 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติบาง
ประการกย็ังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมกีารแยกการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมไป
บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้นใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อ
ควบคุมมิใหมกีารแสวงหาผลประโยชนหรือใชวิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสยีหาย   แกประชาชน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป0นป1ที่ ๔๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
ให*ประกาศว9า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วย

การควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ทําหน*าท่ีรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว9า อุจจาระหรือป4สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เป0นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หน*า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“มูลฝอย”๒ หมายความว9า เศษกระดาษ เศษผ*า เศษอาหาร เศษสินค*า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส9อาหาร เถ*า มูลสัตวP ซากสัตวP หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตวP หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว9า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช9เป0นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช*ประโยชนPหรือใช*สัญจรได* 

“อาคาร” หมายความว9า ตึก บ*าน เรือน โรง ร*าน แพ คลังสินค*า สํานักงานหรือสิ่งท่ี
สร*างข้ึนอย9างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข*าอยู9หรือเข*าใช*สอยได* 

“ตลาด” หมายความว9า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว*ให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9าย
สินค*าประเภทสัตวP เน้ือสัตวP ผัก ผลไม* หรืออาหารอันมีสภาพเป0นของสด ประกอบหรือปรุงแล*วหรือ
ของเสียง9าย ท้ังน้ี ไม9ว9าจะมีการจําหน9ายสินค*าประเภทอ่ืนด*วยหรือไม9ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว*สําหรับให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9ายสินค*าประเภทดังกล9าวเป0นประจําหรือเป0น
คร้ังคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สถานท่ีจําหน9ายอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน9ายให*ผู*ซื้อสามารถ
บริโภคได*ทันที ท้ังน้ี ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดยจัดให*มีบริเวณไว*สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือ
นําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป0นของสดหรือของแห*งหรืออาหารใน
รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู*ซื้อต*องนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการส9วนท*องถ่ิน”๓ หมายความว9า องคPการบริหารส9วนจังหวัด เทศบาล 
องคPการบริหารส9วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” หมายความว9า ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข*อบังคับซึ่งตราข้ึน
โดยราชการส9วนท*องถ่ิน 

“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน”๔ หมายความว9า 
(๑) นายกองคPการบริหารส9วนจังหวัดสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคPการบริหารส9วนตําบลสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนตําบล 
(๔) ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)๕ ผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืน สําหรับในเขตองคPกรปกครองส9วน

ท*องถ่ินน้ัน 

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “มูลฝอย” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “ราชการส9วนท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“เจ*าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว9า เจ*าพนักงานซึ่งได*รับแต9งต้ังให*ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให*มีอํานาจแต9งต้ังเจ*าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมหรือยกเว*น
ค9าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนPในการปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ีให*
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเร่ืองต9าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และวิธีดําเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแก*ไขสิ่งท่ีจะมีผลกระทบต9อสภาวะความ
เป0นอยู9ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให*ใช*บังคับเป0นการท่ัวไปทุกท*องถ่ินหรือให*ใช*
บังคับเฉพาะท*องถ่ินใดท*องถ่ินหน่ึงก็ได* และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล9าวจะสมควรกําหนดให*เร่ืองท่ี
เป0นรายละเอียดทางด*านเทคนิควิชาการหรือเป0นเร่ืองท่ีต*องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม
ให*เป0นไปตามหลักเกณฑPท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๖ 

 
มาตรา ๗  เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช*บังคับในท*องถ่ินใดให*ราชการ

ส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกล9าวอยู9ในเขต
อํานาจของท*องถ่ินน้ันดําเนินการให*เป0นไปตามข*อกําหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจําเป0น
ให*ราชการส9วนท*องถ่ินออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือแก*ไขปรับปรุงข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีใช*บังคับอยู9ก9อนมี
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตท*องถ่ินน้ันให*เป0นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล9าวได* 
                                                                                                                                            

๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” (๖) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๖ วรรคสอง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข*อบัญญัติท*องถ่ินใดถ*าขัดหรือแย*งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ให*บังคับ
ตามกฎกระทรวงน้ัน  ท้ังน้ี เว*นแต9ในกรณีท่ีมีความจําเป0นหรือมีเหตุผลเป0นพิเศษเฉพาะท*องถ่ิน 
ราชการส9วนท*องถ่ินอาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินในเร่ืองใดขัดหรือแย*งกับท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๖ ได*เม่ือได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได*รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดความเสียหายอย9างร*ายแรง

ต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเป0นต*องมีการแก*ไขโดยเร9งด9วน 
ให*อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งให*เจ*าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข*องกับการก9อให*เกิดหรืออาจ
เกิดความเสียหายดังกล9าวระงับการกระทําหรือให*กระทําการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความเสียหาย
เช9นว9าน้ันได*ตามท่ีเห็นสมควร 

ถ*าบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งตามวรรคหน่ึงไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตาม
สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความ
เสียหายดังกล9าวน้ันแทนก็ได* ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขใช*ความระมัดระวังตามสมควรแก9
พฤติการณP และบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให*อธิบดีกรมอนามัยแจ*งแก9ผู*ว9าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตท*องท่ี
จังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๘/๑๗  ในการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง อธิบดีกรมอนามัย

อาจให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
ข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๙๘  ให*มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการสาธารณสุข” 

ประกอบด*วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป0นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรPการแพทยP อธิบดีกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ*มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห9ง
ประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหารส9วนจังหวัดแห9งประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหาร
ส9วนตําบลแห9งประเทศไทยและผู*ทรงคุณวุฒิอีกไม9เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังจากผู*มีความรู*
                                                 

๗ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ความสามารถหรือประสบการณPในด*านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล*อม และการ
คุ*มครองผู*บริโภค เป0นกรรมการให*อธิบดีกรมอนามัยเป0นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ีดังต9อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต9อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให*ความเห็นในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะหPและให*ความเห็นต9อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข*อบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 

(๓) ให*คําแนะนําต9อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต9อราชการส9วนท*องถ่ินใน
การออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

(๔ )  ให* คํ าป รึกษาแนะนําแก9 เจ* าพนักงานท*อง ถ่ินในการปฏิ บั ติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหว9างส9วนราชการและราชการส9วนท*องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ควบคุม สอดส9องการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อรัฐมนตรี 

(๖/๑)๙ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว* 

(๗ )  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๑๑๑๐  ในกรณีที่ปรากฏแก9คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว9าราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมี
เขตอํานาจในท*องถ่ินใดไม9ดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีท่ีกําหนดไว*ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม9มี
เหตุผลอันสมควร ให*คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แจ*งต9อผู*มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส9วนท*องถิ่น หรือ
เจ*าพนักงานท*องถ่ินตามกฎหมายว9าด*วยการน้ัน เพ่ือสั่งให*ราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี หรือแก*ไขการดําเนินการให*เป0นไปโดยถูกต*องภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป1 
กรรมการซึ่งพ*นจากตําแหน9งอาจได*รับแต9งต้ังอีกได* 

                                                 
๙ มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๑๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๓  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให*ออก 
(๔) เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต9เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิในระหว9างท่ีกรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง ไม9ว9าจะเป0นการแต9งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต9งต้ังซ9อม 
ให*ผู*ได*รับแต9งต้ังน้ันอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*ว
น้ันหรือของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม9น*อยกว9าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป0นองคPประชุม ถ*าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุม ให*
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท9ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ให*คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให*นํามาตรา ๑๕ มาใช*บังคับแก9การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาได* ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให*คณะอนุกรรมการซึ่งได*รับการแต9งต้ังตามมาตรา ๑๖ คณะหน่ึงคณะใด เป0นผู*มีอํานาจ
ออกคําสั่งดังกล9าวแทนคณะกรรมการเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาเร่ืองท่ีอยู9ในอํานาจหน*าท่ีของ
คณะอนุกรรมการน้ันได* 

 
หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร๑๑ 
                                                 

๑๑ หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจั งห วัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๗/๑๑๒  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด*วย 
(๑) ผู*ว9าราชการจังหวัด เป0นประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู*บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

ผู*อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัด ท*องถ่ินจังหวัด ปศุสัตวPจังหวัด 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก
องคPการบริหารส9วนจังหวัด เป0นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหน่ึงคน และนายกองคPการบริหารส9วนตําบล จํานวน
หนึ่งคน ซึ่งผู*ว9าราชการจังหวัดแต9งตั้ง เป0นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองคPกรปกครอง
ส9วนท*องถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ให*ผู*ว9าราชการ
จังหวัดแต9งต้ังผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินน้ันเป0นกรรมการด*วย 

(๔) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชนซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัด เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*นายแพทยP
สาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด*าน
กฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๗/๒๑๓  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัด

กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู*อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
ผู*อํานวยการสํานักสิ่งแวดล*อมกรุงเทพมหานคร ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมควบคุมโรค 
ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรม
วิชาการเกษตร ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ผู*แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู*แทนกรม
สวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน ผู*แทนกรมอนามัย ผู*แทนสํานักงานตํารวจแห9งชาติ และผู*แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*
อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการ
อนามัยสิ่งแวดล*อมหนึ่งคน และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต9งตั้งข*าราชการ
ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน 
เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๗/๓๑๔  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน*าท่ีในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี ดังต9อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก*ไขปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขตามท่ี

รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ให*ความเห็นแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน และให*

คําปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส9วนท*องถ่ินและเจ*าพนักงานท*องถ่ินในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให*สอดคล*องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของส9วนราชการ
และราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*องตามโครงการท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชนด*วย 

(๕) สอดส9องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีใน
การปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อคณะกรรมการ 

(๖) ส9งเสริมและสนับสนุนการรณรงคPและสร*างความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม 

(๗) ตรวจสอบข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณา 

(๙)  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๗/๔๑๕  การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของ

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗/๕๑๖  การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต9งตั้ง ให*นํา
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕ มาตรา ๑๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๑๗ 
   

 
มาตรา ๑๘๑๘  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส9วน

ท*องถ่ินใดให*เป0นอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจร9วมกับหน9วยงานของรัฐ 

หรือราชการส9วนท*องถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใต*ข*อตกลงร9วมกันก็ได* แต9ในกรณีจําเป0นเพ่ือประโยชนP
สาธารณะโดยส9วนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑPวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการร9วมกันได* 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส9วนท*องถ่ินอาจมอบให*บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงแทนภายใต*การควบคุมดูแลของราชการส9วนท*องถ่ิน หรืออาจอนุญาตให*บุคคลใดเป0นผู*
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได* 

บทบัญญัติตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิให*ใช*บังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว9าด*วยโรงงาน แต9ให*ผู*ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู*ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล9าว แจ*งการดําเนินกิจการเป0นหนังสือต9อเจ*า
พนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๙  ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเป0นธุรกิจหรือโดยได*รับประโยชนPตอบแทนด*วยการคิดค9าบริการ เว*นแต9จะได*รับ
ใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนPในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 

ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) ห*ามการถ9าย เท ท้ิง หรือทําให*มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส9วนท*องถ่ินจัดไว*ให* 
(๒) กําหนดให*มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ี

เอกชน 
(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให*เจ*าของหรือผู*

ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช*
อาคารหรือสถานท่ีน้ัน ๆ 

(๔)๑๙ กําหนดอัตราค9าธรรมเนียมในการให*บริการของราชการส9วนท*องถ่ิน หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีราชการส9วนท*องถ่ินมอบให*ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี การจะกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

                                                 
๑๗ ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๑๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๒๐ (๔) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มูลฝอยราชการส9วนท*องถ่ินน้ันจะต*องดําเนินการให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๕) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพ่ือให*ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค9าบริการข้ันสูงตาม
ลักษณะการให*บริการท่ีผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได* 

(๖) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเป0นเพ่ือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารหรือส9วนของอาคารใดหรือ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปล9อยให*มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือมีลักษณะไม9ถูกต*องด*วยสุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย 
ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารน้ันจัดการ
แก*ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคารท้ังหมดหรือแต9บางส9วน หรือ
จัดการอย9างอ่ืนตามความจําเป0นเพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพ หรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะภายใน
เวลาซึ่งกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารใดมีสินค*า เคร่ืองเรือนหรือ

สัมภาระสะสมไว*มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล9าน้ันซับซ*อนกันเกินไป จนอาจเป0นเหตุให*เป0นท่ีอยู9
อาศัยของสัตวPให*โทษใด ๆ หรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือไม9ถูกต*องด*วย
สุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของ
หรือผู*ครอบครองอาคารย*ายสินค*า เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารน้ัน หรือให*จัดสิ่งของ
เหล9าน้ันเสียใหม9 เพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพหรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะหรือให*กําจัดสัตวPซึ่ง
เป0นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*ออกคําสั่งให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง

อาคารผู*ใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู*น้ันละเลยไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลา
ท่ีกําหนด เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได* โดยเจ*าของหรือผู*ครอบครองดังกล9าวต*อง
เป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมมิให*อาคารใดมีคนอยู9มากเกินไปจนอาจ

เป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9ในอาคารน้ัน ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนต9อจํานวนพ้ืนท่ีของอาคารท่ีถือว9ามีคนอยู9มากเกินไป 
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และย9านชุมชนของแต9ละท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแล*ว ห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง
อาคารตามประกาศน้ันยอมหรือจัดให*อาคารของตนมีคนอยู9เกินจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 

เหตุรําคาญ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก9อให*เกิดความเดือดร*อนแก9ผู*อยู9อาศัยในบริเวณ

ใกล*เคียงหรือผู*ที่ต*องประสบกับเหตุน้ันดังต9อไปน้ี ให*ถือว9าเป0นเหตุรําคาญ 
(๑) แหล9งนํ้า ทางระบายนํ้า ท่ีอาบนํ้า ส*วม หรือท่ีใส9มูลหรือเถ*า หรือสถานท่ีอ่ืนใด

ซึ่งอยู9ในทําเลไม9เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทท้ิงสิ่งใดเป0นเหตุให*มีกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเป0นพิษ หรือเป0นหรือน9าจะเป0นท่ีเพาะพันธุPพาหะนําโรค หรือก9อให*เกิดความ
เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวPในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรือ
อาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป0นท่ีอยู9ของคนหรือสัตวP โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม9มีการ
ระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป0นพิษหรือมีแต9ไม9มีการ
ควบคุมให*ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป0นพิษอย9างพอเพียงจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ อันเป0นเหตุให*เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร*อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุWน ละออง เขม9า เถ*า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อ
สุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๖  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจห*ามผู*หน่ึงผู*ใดมิให*ก9อเหตุรําคาญในท่ี

หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญด*วย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีต9าง ๆ ในเขตของตนให*
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเพ่ือระงับ กําจัด
และควบคุมเหตุรําคาญต9าง ๆ ได* 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ให*

เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*บุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรือ
อาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญน้ัน ระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง 
และถ*าเห็นสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนด
วิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินระงับเหตุรําคาญน้ัน และอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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น้ันข้ึนอีก โดยบุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรืออาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญต*องเป0นผู*เสีย
ค9าใช*จ9ายสําหรับการจัดการน้ัน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี

อํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง และถ*าเห็นว9าสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญน้ันและอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุ
รําคาญเกิดข้ึนอีก และถ*าเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจ*าของ
หรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ัน เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับ
การน้ัน 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจ
เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะออกคําสั่งเป0นหนังสือห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองใช*
หรือยินยอมให*บุคคลใดใช*สถานท่ีน้ันท้ังหมดหรือบางส9วน จนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินว9าได*มีการระงับเหตุรําคาญน้ันแล*วก็ได* 

 
มาตรา ๒๘/๑๒๐  เม่ือปรากฏว9ามีเหตุรําคาญเกิดข้ึนตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ 

เป0นบริเวณกว*างจนก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจ
ประกาศกําหนดให*บริเวณดังกล9าวเป0นพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึง และการจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*
มีเหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึงได*ระงับจนไม9ก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของ
สาธารณชนแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศยกเลิกพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญน้ันโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวP 
   

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนPในการรักษาสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ชีพของประชาชนในท*องถ่ินหรือเพ่ือปUองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตวP ให*ราชการส9วนท*องถ่ิน
มีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*ส9วนหน่ึงส9วนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของ
ราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน เป0นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPได* 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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การออกข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจกําหนดให*เป0นเขต
ห*ามเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม9เกินจํานวนท่ีกําหนด หรือเป0น
เขตท่ีการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทต*องอยู9ในภายใต*มาตรการอย9างใดอย9างหน่ึงก็
ได* 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ*าพนักงานท*องถ่ินพบสัตวPในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป0นการ

ฝWาฝXนมาตรา ๒๙ โดยไม9ปรากฏเจ*าของ ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจกักสัตวPดังกล9าวไว*เป0นเวลา
อย9างน*อยสามสิบวัน เม่ือพ*นกําหนดแล*วยังไม9มีผู*ใดมาแสดงหลักฐานการเป0นเจ*าของเพ่ือรับสัตวPคืน 
ให*สัตวPน้ันตกเป0นของราชการส9วนท*องถ่ิน แต9ถ*าการกักสัตวPไว*อาจก9อให*เกิดอันตรายแก9สัตวPน้ันหรือ
สัตวPอ่ืน หรือต*องเสียค9าใช*จ9ายเกินสมควร เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวP
น้ันตามควรแก9กรณีก9อนถึงกําหนดเวลาดังกล9าวก็ได* เงินท่ีได*จากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือได*หัก
ค9าใช*จ9ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค9าเลี้ยงดูสัตวPแล*ว ให*เก็บรักษาไว*แทนสัตวP 

ในกรณีท่ีมิได*มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวPตามวรรคหน่ึง และเจ*าของสัตวPมา
ขอรับสัตวPคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจ*าของสัตวPต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวPให*แก9ราชการส9วนท*องถ่ินตามจํานวนท่ีได*จ9ายจริงด*วย 

ในกรณีท่ีปรากฏว9าสัตวPท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพบน้ันเป0นโรคติดต9ออันอาจเป0น
อันตรายต9อประชาชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได* 

 
หมวด ๗ 

กิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
   

 
มาตรา ๓๑  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดให*กิจการใดเป0นกิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตาม

มาตรา ๓๑ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให*เป0น

กิจการท่ีต*องมีการควบคุมภายในท*องถ่ินน้ัน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับให*ผู*ดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช*ดําเนินกิจการและมาตรการปUองกันอันตรายต9อ
สุขภาพ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๓๓  เม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ใช*บังคับ ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*เป0นกิจการท่ีต*อง
มีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเป0นการค*า เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เจ*าพนักงานท*องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให*ผู*รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปUองกันอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ี
กําหนดไว*โดยท่ัวไปในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได* 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให*ใช*ได*สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแห9ง
เดียว 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๘ 

ตลาด สถานท่ีจําหน9ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
   

 
มาตรา ๓๔  ห*ามมิให*ผู*ใดจัดต้ังตลาด เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช*เป0นตลาดภายหลังจากท่ีเจ*า

พนักงานท*องถ่ินได*ออกใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแล*ว จะกระทําได*ต9อเม่ือได*รับอนุญาต
เป0นหนังสือจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตราน้ีมิให*ใช*บังคับแก9กระทรวง ทบวง กรม ราชการส9วนท*องถ่ินหรือ
องคPการของรัฐท่ีได*จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน*าท่ี แต9ในการดําเนินกิจการตลาดจะต*องปฏิบัติ
เช9นเดียวกับผู*รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห9งพระราชบัญญัติน้ีด*วย และให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขเป0นหนังสือให*ผู*จัดต้ังตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลตลาด ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจ

ออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดท่ีต้ัง เน้ือท่ี แผนผังและหลักเกณฑPเก่ียวกับสิ่งปลูกสร*างและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดสถานท่ี การวางสิ่งของและการอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง

กับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปYดและปYดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู* รับใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร*อยภายในตลาดให*ถูกต*องตามสุขลักษณะและอนามัย การ
จัดให*มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายนํ้าท้ิง การระบายอากาศ การจัดให*มีการ
ปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันการระบาดของโรคติดต9อ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๖  ผู*ใดขายของหรือช9วยขายของในตลาด ต*องปฏิบัติให*ถูกต*องตาม

หลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ให*ราชการส9วน

ท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู*ขายของ และผู*ช9วยขาย
ของในตลาดปฏิบัติให*ถูกต*องเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส9วนบุคคล 
และสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน 
รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช*และของใช*ต9าง ๆ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๘  ผู*ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรและมิใช9เป0นการขายของในตลาด ต*องได*รับใบอนุญาต
จากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถ*าสถานท่ีดังกล9าวมีพ้ืนท่ีไม9เกินสองร*อยตารางเมตร ต*องแจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๗ ก9อนการจัดต้ัง 

 
มาตรา ๓๙  ผู*จัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งได*รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๘ และผู*จําหน9าย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานท่ีจําหน9ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต*อง
ปฏิบัติให*ถูกต*องตามหลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว*ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*ง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหน9ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารท่ีได*รับใบอนุญาต หรือได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมี
อํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดประเภทของสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหน9าย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดต้ัง ใช* และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะ
ของบริเวณท่ีใช*จําหน9ายอาหาร ท่ีจัดไว*สําหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช*ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ี
ใช*สะสมอาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกัน
โรคติดต9อ 

(๔) กําหนดเวลาจําหน9ายอาหาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๕) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายอาหาร ผู*ปรุง
อาหารและผู*ให*บริการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

(๗) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณP นํ้าใช* และของใช*อ่ืน ๆ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๙ 
การจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๔๑  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีหน*าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนPใช*สอยของประชาชนท่ัวไป 

ห*ามมิให*ผู*ใดจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติหรือเร9ขาย เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*า
พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินระบุชนิด หรือประเภท
ของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า และสถานท่ีที่จะจัดวางสินค*า เพ่ือจําหน9ายในกรณีท่ีจะมีการ
จัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติ รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอย9างใดตามท่ีเห็นสมควรไว*ในใบอนุญาต
ด*วยก็ได* 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า หรือ
สถานท่ีจัดวางสินค*าให*แตกต9างไปจากท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต จะกระทําได*ต9อเม่ือผู*รับใบอนุญาตได*แจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน และเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*จดแจ*งการเปลี่ยนแปลงดังกล9าวไว*ในใบอนุญาต
แล*ว 

 
มาตรา ๔๒  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินด*วยความเห็นชอบของเจ*าพนักงานจราจรมี

อํานาจออกประกาศดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตห*ามจําหน9ายหรือซื้อสินค*าโดยเด็ดขาด 
(๒) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตท่ีห*ามจําหน9ายสินค*าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าตามกําหนดเวลา 
หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าโดยวิธีการจําหน9ายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑP
วิธีการและเง่ือนไขในการจําหน9ายสินค*าในบริเวณน้ัน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินปYดประกาศไว*ในท่ี
เปYดเผย ณ สถานท่ีทําการของราชการส9วนท*องถ่ินและบริเวณท่ีจะกําหนดเป0นเขตตาม (๑) หรือ (๒) 
แล*วแต9กรณี และต*องกําหนดวันท่ีจะบังคับตามประกาศน้ันมิให*น*อยกว9าสิบห*าวันนับแต9วันประกาศ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนPของประชาชนและการควบคุมการจําหน9ายสินค*าในท่ี
หรือทางสาธารณะ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายหรือผู*ช9วย
จําหน9ายสินค*า 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช* 
และของใช*ต9าง ๆ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดวางสินค*าและการเร9ขายสินค*าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหน9ายสินค*า 
(๕) กําหนดการอ่ืนท่ีจําเป0นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปUองกันอันตรายต9อ

สุขภาพ รวมท้ังการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันโรคติดต9อ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินและเจ*าพนักงานสาธารณสุข 

   
 

มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
และเจ*าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังต9อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให*ถ*อยคําหรือแจ*งข*อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเป0น
หนังสือหรือให*ส9งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข*าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว9างพระอาทิตยPขึ้นและพระอาทิตยP
ตกหรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให*เป0นไปตามข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ให*มีอํานาจสอบถามข*อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ*งหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข*องจากเจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีน้ัน 

(๓) แนะนําให*ผู*ได*รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติให*ถูกต*องตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งหรือตามข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนPในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป0น 

(๕) เก็บหรือนําสินค*าหรือสิ่งของใด ๆ ท่ีสงสัยว9าจะไม9ถูกสุขลักษณะหรือจะ
ก9อให*เกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป0นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป0นตัวอย9างในการ
ตรวจสอบตามความจําเป0นได*โดยไม9ต*องใช*ราคา 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจแต9งต้ังข*าราชการหรือพนักงานส9วนท*องถ่ิน เพ่ือให*
ปฏิบัติหน*าท่ีตามวรรคหน่ึงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ันในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได* 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่ง
ได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน บุคคลดังกล9าวจะต*องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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กฎกระทรวงต9อบุคคลซึ่งเก่ียวข*องในขณะปฏิบัติหน*าท่ีด*วย และให*บุคคลซึ่งเก่ียวข*องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*ดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว*ในพระราชบัญญัติ

น้ี ปฏิบัติไม9ถูกต*องตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการดําเนินกิจการน้ัน ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*ดําเนินกิจการน้ันแก*ไขหรือปรับปรุงให*ถูกต*องได* และถ*าผู*ดําเนิน
กิจการไม9แก*ไข หรือถ*าการดําเนินกิจการน้ันจะก9อให*เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดอันตราย
อย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งให*ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไว*ทันที
เป0นการช่ัวคราวจนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าปราศจากอันตรายแล*วก็ได* 

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*กําหนดระยะเวลาท่ีจะต*องปฏิบัติ
ตามคําสั่งไว*ตามสมควรแต9ต*องไม9น*อยกว9าเจ็ดวัน เว*นแต9เป0นกรณีท่ีมีคําสั่งให*หยุดดําเนินกิจการทันที 
และต*องทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*ดําเนินกิจการซึ่งจะต*องปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*ดําเนิน
กิจการหรือผู*ดําเนินกิจการไม9ยอมรับคําสั่งดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPลงทะเบียนตอบรับ
หรือปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ดําเนินกิจการ และ
ให*ถือว9าผู*น้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม9ถูกต*องหรือมีการ

กระทําใด ๆ ท่ีฝWาฝXนต9อบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือประกาศท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขแจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน*าท่ีต9อไปโดยไม9ชักช*า และให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุน้ันแจ*งต9อคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี พิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๑๒๑ 

ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขเห็นว9าเหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต9อสภาวะ
ความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเป0นอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ
ของประชาชนเป0นส9วนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแก*ไขโดยเร9งด9วน ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจออกคําสั่งให*ผู*กระทําการไม9ถูกต*องหรือฝWาฝXนดังกล9าวแก*ไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือระงับเหตุน้ันได*ตามสมควร แล*วให*แจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน เจ*า
พนักงานสาธารณสุข และผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ เป0นเจ*าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือประโยชนPในการจับกุมหรือปราบปรามผู*กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินและผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินเป0นพนักงาน
ฝWายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๑๑ 

หนังสือรับรองการแจ*ง 
   

 
มาตรา ๔๘  การแจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบเพ่ือดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ 

และหนังสือรับรองการแจ*ง ให*เป0นไปตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 
เม่ือเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*รับแจ*ง ให*ออกใบรับแก9ผู*แจ*งเพ่ือใช*เป0นหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามท่ีแจ*งได*ช่ัวคราวในระหว9างเวลาท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินยังมิได*ออกหนังสือรับรอง
การแจ*ง 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจการแจ*งให*ถูกต*องตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ถ*าการแจ*งเป0นไปโดยถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ*ง
ให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง 

ในใบรับแจ*งหรือหนังสือรับรองการแจ*ง เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให*ผู*
แจ*งหรือผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

ในกรณีที่การแจ*งไม9ถูกต*องหรือไม9สมบูรณP ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินแจ*งให*ผู*แจ*งทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง ถ*าผู*แจ*งไม9ดําเนินการแก*ไขให*ถูกต*องภายในเจ็ดวันทํา
การนับแต9วันท่ีได*รับแจ*งจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*การแจ*งของผู*
แจ*งเป0นอันสิ้นผล แต9ถ*าผู*แจ*งได*ดําเนินการแก*ไขภายในเวลาท่ีกําหนดแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออก
หนังสือรับรองการแจ*งให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต9วันท่ีได*รับการแจ*งซึ่งมีรายละเอียดถูกต*อง
ตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๙  ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งต*องแสดงหนังสือรับรองการแจ*งไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ*งสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ให*ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งภายในสิบห*า
วันนับแต9วันได*ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผู*แจ*งตามมาตรา ๔๘ ประสงคPจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน

กิจการให*แก9บุคคลอ่ืน ให*แจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบด*วย 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณี ท่ีผู* ดํ า เ นิน กิจการใดดํา เ นิน กิจการตาม ท่ีระบุไว* ใน

พระราชบัญญัติน้ีโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยได*รับโทษตาม
พระราชบัญญัติน้ีเพราะเหตุท่ีฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินมาแล*วคร้ังหน่ึง 
ยังฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินต9อไป ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*
ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการไว*จนกว9าจะได*ดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถ*ายังฝWา
ฝXนอีกให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งห*ามการดําเนินกิจการน้ันไว*ตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งต*องไม9เกิน
สองป1ก็ได* 

 
มาตรา ๕๓  การแจ*งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๒ ให*ทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*แจ*งหรือผู*ดําเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม9
พบตัวหรือไม9ยอมรับหนังสือ ให*ส9งหนังสือการแจ*งหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือปYดหนังสือ
น้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ท่ีต*องรับหนังสือ และให*ถือว9าผู*
น้ันได*ทราบหนังสือดังกล9าวแล*วต้ังแต9เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปYดหนังสือ แล*วแต9กรณี 

 
หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให*การประกอบกิจการใดหรือการ
กระทําใดต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองน้ันได* 

เพ่ือประโยชนPในการปUองกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล*อม ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
หลักเกณฑPในการรับฟ4งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข*อง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีผู*ขออนุญาตจะต*องดําเนินการก9อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง๒๒ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให*ตามพระราชบัญญัติน้ีให*มีอายุหน่ึงป1นับแต9
วันท่ีออกใบอนุญาต และให*ใช*ได*เพียงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเป0นผู*ออกใบอนุญาตน้ัน 

การขอต9ออายุใบอนุญาตจะต*องย่ืนคําขอก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ย่ืนคําขอ
พร*อมกับเสียค9าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต9อไปได*จนกว9าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม9ต9ออายุ
ใบอนุญาต 

หลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอต9ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาตให*เป0นไปตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต9ออายุใบอนุญาต ให*เจ*า

พนักงานท*องถ่ินตรวจความถูกต*องและความสมบูรณPของคําขอ ถ*าปรากฏว9าคําขอดังกล9าวไม9ถูกต*อง
หรือไม9สมบูรณPตามหลักเกณฑP วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินรวบรวมความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPน้ันท้ังหมดและแจ*งให*ผู*ขออนุญาตแก*ไขให*ถูกต*อง
และสมบูรณPในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป0นท่ีจะต*องส9งคืนคําขอแก9ผู*ขออนุญาต ก็ให*ส9งคืนคําขอ
พร*อมท้ังแจ*งความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPให*ทราบภายในสิบห*าวันนับแต9วันได*รับคําขอ 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม9อนุญาตพร*อมด*วย
เหตุผลให*ผู*ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต9วันได*รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต*องหรือ
ครบถ*วนตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป0นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม9อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม9อาจมี
คําสั่งไม9อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม9เกินสองคร้ัง คร้ังละ
ไม9เกินสิบห*าวัน แต9ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป0นแต9ละคร้ังให*ผู*ขออนุญาตทราบ
ก9อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*แล*วน้ัน แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๗  ผู*รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ต*องแสดงใบอนุญาตไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให*

ผู*รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป0นไปตามหลักเกณฑP 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*รับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
น้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับ
ใบอนุญาตน้ัน เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตได*ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต9ต*องไม9
เกินสิบห*าวัน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๐  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏ

ว9าผู*รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังแต9สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*

ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว9าได*กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือ

ข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับใบอนุญาต และการไม9ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม9ถูกต*องน้ัน
ก9อให*เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๑  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให*ทําเป0นหนังสือ

แจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*รับใบอนุญาตหรือผู*รับใบอนุญาตไม9ยอมรับคําสั่ง
ดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือให*ปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*รับใบอนุญาต และให*ถือว9าผู*รับใบอนุญาตน้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว
ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๖๒  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม9ได*จนกว9าจะพ*นกําหนดหน่ึงป1นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
หมวด ๑๓ 

ค9าธรรมเนียมและค9าปรับ 
   

 
มาตรา ๖๓  ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนด

ค9าธรรมเนียมตามหลักเกณฑP วิธีการ เง่ือนไข และไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๔  บรรดาค9าธรรมเนียมและค9าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีให*เป0นรายได*

ของราชการส9วนท*องถ่ิน 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดค9าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน

กิจการท่ีต*องแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินก9อนดําเนินกิจการหรือต*องได* รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*แจ*งหรือผู*ได*รับใบอนุญาตมีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการน้ัน ถ*ามิได*เสียค9าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให*ชําระค9าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละย่ีสิบของจํานวนค9าธรรมเนียมท่ีค*างชําระ เว*น
แต9ผู*แจ*งหรือผู* ได* รับใบอนุญาตจะได*บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก9อนถึงกําหนดการเสีย
ค9าธรรมเนียมคร้ังต9อไปตามท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีผู*มีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค*างชําระค9าธรรมเนียม
ติดต9อกันเกินกว9าสองคร้ัง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว*จนกว9า
จะได*เสียค9าธรรมเนียมและค9าปรับจนครบจํานวน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๑๔ 
การอุทธรณP 

   
 

มาตรา ๖๖๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห*า มาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม9ออกใบอนุญาต หรือไม9อนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีท่ีเจ*าพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ*าผู*รับคําสั่งไม9พอใจคําสั่งดังกล9าว ผู*น้ันมีสิทธิอุทธรณP
เป0นหนังสือต9อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPภายในสามสิบวันนับแต9วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณPตามวรรคหน่ึงไม9เป0นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว*นแต9คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณPจะเห็นสมควรให*มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งน้ันไว*ช่ัวคราว 

 
มาตรา ๖๖/๑๒๔  ให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณP ประกอบด*วย 
(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป0นประธานกรรมการ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๒) ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน และผู*แทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจาก
ผู*มีความรู*ความสามารถ หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อมอีกไม9
เกินสามคน เป0นกรรมการ ในจํานวนน้ีให*มีผู*ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย9างน*อยหน่ึงคน 

ให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0นกรรมการและ
เลขานุการ และให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคนเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของกรรมการ
ผู*ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (๓) ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖/๒๒๕  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPมีอํานาจหน*าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPคําสั่งตามมาตรา ๖๖ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคํา หรือสั่งให*บุคคลดังกล9าวส9งเอกสาร

หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
(๓) สอบถามข*อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท9าท่ีจําเป0น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
 
มาตรา ๖๖/๓๒๖  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ 

และการแต9งต้ังและการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณP ให*นํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๗๒๗  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPให*เสร็จ

สิ้นภายในเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับอุทธรณP แล*วแจ*งคําวินิจฉัยพร*อมด*วยเหตุผลเป0นหนังสือไป
ยังผู*อุทธรณP และเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข แล*วแต9กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPให*เป0นท่ีสุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๘๒๘  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินห*าหม่ืนบาท 
                                                 

๒๕ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗ มาตรา ๖๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๖๘/๑๒๙  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูล

ฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรค

หน่ึง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต*องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐๓๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัว
อันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ต*อง

ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒๓๓  ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา 

๓๘ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรโดยไม9ได*รับใบอนุญาต ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน 
หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท 

ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามวรรคหน่ึง ซึ่งมีพ้ืนท่ี
ไม9เกินสองร*อยตารางเมตร โดยไม9มีหนังสือรับรองการแจ*ง ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผู *ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) 

มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) 
หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 

                                                                                                                                            
๒๘ มาตรา ๖๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓ มาตรา ๗๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒๓๖  ผู*รับอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความใน

มาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๗๔๓๗  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือฝWาฝXนหรือไม9ปฏิบัติ
ตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕๓๘  เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต*อง

ระวางโทษปรับไม9เกินห*าพันบาท และปรับอีกไม9เกินวันละสองพันห*าร*อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 
 
มาตรา ๗๖๓๙  ผู* รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ิน

กําหนดไว*ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๗๔๐  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๘๔๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือข*อบัญญัติท*องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต*องระวางโทษปรับไม9เกิน
ห*าพันบาท 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗ มาตรา ๗๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘ มาตรา ๗๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๗๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๗๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๗๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๗๙๔๒  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม9ยอมแจ*งข*อเท็จจริงหรือไม9ส9ง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐๔๓  ผู* ดําเนินกิจการผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างท่ีมีคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินให*หยุดดําเนินกิจการ หรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9
เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกินวันละสองหม่ืนห*าพัน
บาทตลอดเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๘๑๔๔  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
สาธารณสุข ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหมื่นห*าพันบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๒๔๕  ผู *ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๓๔๖  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๔๔๗  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต 

ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกิน
วันละสองหม่ืนห*าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 

 
มาตรา ๘๔/๑๔๘  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล9าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือ
กระทําการ และละเว*นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป0นเหตุให*นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู*น้ัน
ต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

                                                 
๔๒ มาตรา ๗๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๓ มาตรา ๘๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๔ มาตรา ๘๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๕ มาตรา ๘๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๖ มาตรา ๘๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๗ มาตรา ๘๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๘๕๔๙  ให*มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย ผู*แทนกรุงเทพมหานคร ผู*แทนสํานักงาน

ตํารวจแห9งชาติ และผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ และให*ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานคร
แต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป0นเลขานุการและผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด*วย ผู*ว9าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู*บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด เป0นกรรมการ และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นเลขานุการ และให*
นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9ง ต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ*าเห็นว9าผู*ต*องหาไม9ควรได*รับโทษถึงจําคุก 
หรือไม9ควรถูกฟUองร*อง ให*คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป0นความผิดที่มีโทษจําคุกไม9เกิน
สามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจ
มอบหมายให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือผู*ซึ่งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได*ด*วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ*าพนักงานท*องถ่ิน หรือผู*ซึ่ง
เจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมาย ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือผู*ต*องหาได*ชําระเงินค9าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต9
วันท่ีมีการเปรียบเทียบแล*ว ให*ถือว9าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๖  ผู*รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุข

ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีอยู9แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับและกิจการน้ันมีลักษณะ
เช9นเดียวกับกิจการท่ีจะต*องได*รับใบอนุญาตหรือต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*น้ันประกอบกิจการน้ันต9อไปได*เสมือนเป0นผู*ที่ได*รับใบอนุญาตหรือเป0นผู*ที่ได*แจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ีแล*ว แต9เม่ือใบอนุญาตดังกล9าวสิ้นอายุและผู*น้ัน
ยังคงประสงคPจะดําเนินกิจการต9อไป ผู* น้ันจะต*องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ีก9อนการดําเนินการ 

 
มาตรา ๘๗  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีไม9ต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง

ตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องแจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ี และมิใช9เป0นผู*ได*รับใบอนุญาตอยู9แล*วตาม

                                                 
๔๙ มาตรา ๘๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๘๖ ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได*เป0นกิจการท่ีต*องได*รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องได*รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ เม่ือได*ย่ืนคํา
ขอแล*วให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไปจนกว9าจะมีคําสั่งไม9ออกใบอนุญาตให*ประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการต9าง ๆ ท่ีกําหนดให*เป0นกิจการค*าซึ่งเป0นท่ีรังเกียจหรือ

อาจเป0นอันตรายแก9สุขภาพตามมาตรา ๗ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
การแต9งผมตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให*ถือว9าเป0นกิจการท่ี
เป0นอันตรายต9อสุขภาพ ท้ังน้ี ภายใต*บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข*อบังคับ หรือ

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได*ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว9า
ด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับได*ต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย*งกับบท
แห9งพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี จนกว9าจะได*มีกฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือคําสั่งของเจ*า
พนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทP  ป4นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป0น
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในด*านสาธารณสุข ได*ใช*บังคับมานานแล*ว 
แม*ว9าจะได*มีการแก*ไขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ังก็ตาม แต9ก็ยังไม9อาจทันต9อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก*าวหน*าของสังคม จําเป0นต*องขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับ
การสาธารณสุขในด*านต9าง ๆ ให*กว*างขวางข้ึน เพ่ือสามารถนํามาปรับใช*กับเหตุการณPท่ีเกิดข้ึนได*
ทันท9วงที และโดยท่ีในป4จจุบันเป0นท่ียอมรับว9าการสาธารณสุขเป0นเร่ืองเก่ียวพันกับความเป0นอยู9และ
สภาพแวดล*อมของมนุษยPอย9างใกล*ชิด แต9บทบัญญัติของกฎหมายป4จจุบันยังมิได*กําหนดมาตรการ
กํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อมไว*อย9างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมให*มีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุง
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีและบทกําหนดโทษตามกฎหมายป4จจุบันให*สามารถบังคับให*มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑPของกฎหมายอย9างเคร9งครัด ฉะน้ัน เพ่ือให*เหมาะสมและสอดคล*องกับสภาพของสังคม
ป4จจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด*านการกํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อม 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วยการควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย
เสียใหม9 และรวมกฎหมายท้ังสองฉบับดังกล9าวเป0นฉบับเดียวกัน จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕๐ 
 

มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให*แก*ไขคําว9า “อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดต9อ” เป0น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซึ่งได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล*ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป0นของส9วนราชการใหม9 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให*เป0นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม9ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู* รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป0นของ
หน9วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนช่ือส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป0นของส9วน

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ราชการใหม9รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซึ่งเป0นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว จึงจําเป0นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดบทนิยามคําว9า “มูลฝอย” ยังไม9ชัดเจน ซึ่งทําให*อํานาจของหน9วยงานท่ีเก่ียวข*อง
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ําซ*อนกัน บทนิยามในเร่ือง “ราชการส9วนท*องถ่ิน” และ 
“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” ไม9สอดคล*องกับกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือป1 พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*เปลี่ยนแปลงหน9วยงานกํากับดูแลราชการส9วนท*องถ่ิน และยังมี
หน9วยงานอ่ืนท่ีทําหน*าท่ีสนับสนุนและเก่ียวข*องกับการดําเนินการในเร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย จึงต*องปรับองคPประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากน้ีการดําเนินงานเร่ืองการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม9ได*ให*อํานาจแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมและ
กําหนดวิธีการในเร่ืองดังกล9าวประกอบกับมิได*มีบทกําหนดโทษในเร่ืองมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ี
เป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว*รวมถึงสมควรกําหนดให*อํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเร่ืองท่ีเป0นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองท่ีต*องมี
การเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี จึงจําเป0นต*องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับเมื่อพ*นกําหนดหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป 

 
มาตรา ๒๒  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นกรรมการและเลขานุการ 
ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ  ทั้งน้ี 
ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด*านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๓  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ประกอบด*วยกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป0น
                                                 

๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน*า ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน*า ๔๘/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก9อน
จนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวัน
นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรม
อนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน และให*ผู*อํานวยการสํานัก
อนามัยกรุงเทพมหานครแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงาน
ด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๔  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการ
แต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต*องไม9เกินหน่ึงร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน เป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๕  อุทธรณP ท่ี ได* ย่ื นและยั งคงค* า ง พิจารณาอยู9 ใน วันก9อน วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*เป0นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ แห9ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีด*วย 

 
มาตรา ๒๖  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม9มีกลไกหรือหน9วยงานท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ี
โดยตรง ทําให*การจัดการป4ญหาด*านอนามัยสิ่งแวดล*อมในพ้ืนท่ีไม9มีประสิทธิภาพเท9าท่ีควร ประกอบ
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให*มีป4จจัยท่ีก9อให*เกิดผลกระทบต9อสุขภาพของ
ประชาชนมากข้ึน สมควรกําหนดให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครทําหน*าท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชน และกําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญเพ่ือระงับ
และจัดการตามความจําเป0นมิให*เหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีก ตลอดจนกําหนดให*ผู*ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต*องดําเนินการตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดก9อนท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต  นอกจากน้ี 
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก9ประชาชน สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณPให*เกิด
ความรอบคอบโดยให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPและกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณP
ให*รวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังแก*ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให*
เหมาะสมกับสถานการณPในป4จจุบัน  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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วศิน/ผู*จัดทํา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 


