รวมกฎหมายประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติ

สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สารบัญ
พระราชบัญญัติ
หนา
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. พระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ......
ตารางแสดงการประกาศใชกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
๒. พระราชบัญญัตกิ ารกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ ................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารกลับเปนผูประกันตน
พ.ศ. ๒๕๖๑ .......................................................................................................
๓. พระราชบัญญัตกิ ารบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................................................
๔. พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..............
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
๕. พระราชบัญญัตกิ ารยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ .............................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................
๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ .
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................
๘. พระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตคิ วามมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยเตรียมความพรอมปองกัน
ภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานของศูนย
เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการ
หามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...........................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานขององคการ
สนธิสญ
ั ญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ๒๕๖๑ .............
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ .......
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ....................................................................
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................................
พระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...........................................................................
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พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ......
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ............................................................................
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ .............................................................
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ .............................................................
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย พ.ศ. ๒๕๖๑ .............
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ พ.ศ. ๒๕๖๑ .............
พระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ นาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................................................
พระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ .............
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................................................................................
พระราชบัญญัตธิ นาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ นาคารอิสลามแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................................................................................
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
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พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..............................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..........................................
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ .................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ...........
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................................................
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑ .................................................................................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................................................
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ .....
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายอัยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................................................................................
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ .....
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายอัยการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................................................................................
พระราชบัญญัตลิ มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
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พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ......................................................................................................
พระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ .........................................
ตารางแสดงการประกาศใชพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ....
พระราชบัญญัตวิ ินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ............................
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ จําเป็นต้องใช้ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลบางประการ เพื่ อ ประโยชน์ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ในการศึ ก ษา และเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ให้ ใช้บั งคับ ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา” หมายความว่ า การที่ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ และ
เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาอย่ า งเสมอภาคและทั่ ว ถึ ง โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
“ความเหลื่ อ มล้ํ าในการศึ กษา” หมายความว่ า ความไม่ เท่ าเที ยมกั น ทางการศึ กษาอั น เนื่ อ ง
มาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม
“ครู” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่สอนในทุกระดับ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า สถานศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ งชาติ และ
ให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การจัดหรือการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
หรือผู้เรียนในทุกระดับ
“ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ค่ า เล่ า เรี ย น
ที่ ส ถานศึ ก ษาเรี ย กเก็ บ จากผู้ เรี ย นในทุ ก ระดั บ ตามระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ของสถานศึ ก ษา
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
“ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระหว่างศึกษา
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าหกปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสํานักงาน
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา ๕ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว่ า “กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรื อ ภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ให้ เด็ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การพั ฒ นา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
(๒) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ แ ละผู้ ด้ อ ยโอกาส
ให้ ได้รับการศึกษาหรือพั ฒ นา เพื่ อให้ มีค วามรู้ค วามสามารถในการประกอบอาชีพ ตามความถนั ด และ
มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได้
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทําให้
ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน
(๖) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
การพั ฒ นาผู้ เรีย นเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ าในการศึ ก ษาโดยมี แ รงจู งใจที่ เหมาะสม รวมทั้ งส่ งเสริม หรื อ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู
(๗) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การนํ า องค์ ค วามรู้ ดั ง กล่ า วไปใช้ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในการศึ ก ษา
สนองความต้องการทางด้านกําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย
การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตาม (๒) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการนี้ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย
ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง กองทุนจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได้
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มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจํานวนหนึ่งพันล้านบาท
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๔) เงินรายได้ที่ได้รับจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๕) รายได้จากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
(๖) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน
เงินอุดหนุนตาม (๓) ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงินตาม (๓) และต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย
มาตรา ๗ ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือ
รายจ่ า ยเช่ น เดี ย วกั บ การบริ จ าคเพื่ อ การศึ ก ษาตามประมวลรั ษ ฎากร ทั้ ง นี้ ในการดํ า เนิ น การ
ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายดังกล่าว ให้กรมสรรพากรรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมการประกอบด้วย
มาตรา ๘ ให้กองทุนเป็ นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๙ กิ จ การของกองทุ น ไม่ อ ยู่ ในบั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๐ กองทุ น มี อํ านาจกระทํ ากิ จการต่ าง ๆ ตามวัต ถุป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕ และ
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
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(๔) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การลงทุนตาม (๓) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐
(๒) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๒ ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นกรณีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส กองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธีให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา กองทุนจะดําเนินการเอง
หรือจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นก็ได้
ในการนี้ ให้กองทุนมีอํานาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๔ ในการดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู
กองทุนจะดําเนินการเองหรือจะร่วมกับหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้ก็ได้
และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยู่แล้วเพื่อดําเนินการก็ได้
การจั ด ตั้ งและการดํ าเนิ น กิ จ การของสถาบั น ต้ น แบบตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้ นํ ากฎหมายว่าด้ ว ย
โรงเรียนเอกชนและกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้บังคับ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้
ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นแบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคุรุสภาร่วมกัน
กําหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๑๕ เงินที่ผู้รับทุนได้รับมาจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชี พ และทุ น เพื่ อ การฝึ ก อบรม ให้ ถือ ว่าเป็ น เงิน รางวัล เพื่ อ การศึ กษาหรือ ค้ น คว้าในวิท ยาการ
ตามประมวลรัษฎากร
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มาตรา ๑๖ การใช้ จ่ายเงิน ของกองทุ น ต้อ งเป็ น ไปตามหลัก การบริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และมีมาตรการป้องกัน
การทุจริตที่เหมาะสม
กองทุ นต้ องเผยแพร่เป้ าหมาย ตั วชี้วัดความสํ าเร็จในการดํ าเนิ นงาน ข้อมู ลการดํ าเนิ นงานและ
การบริ ห ารกองทุ น รายรั บ รายจ่ า ย รวมทั้ ง ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และความคุ้ ม ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเป็นระยะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องดําเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
โดยสะดวก โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน
มาตรา ๑๗ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ที่ ใ ช้ ห รื อ ได้ ม าเพื่ อ การดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน
ของกองทุนมิได้
หมวด ๒
การบริหารกิจการกองทุน
มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาควิชาการ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ภาคละสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนแปดคน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนสองคน
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานจํานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย มี ค วามรู้
ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์ ด้ า นกฎหมาย การพั ฒ นาการศึ ก ษา การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
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การบริหารการเงินการคลัง หรือการอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของกองทุน มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง บริ ห ารในพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึ ก ษาพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๕) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๖) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๗) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๓) ที่แต่งตั้ง
จากภาคต่าง ๆ ภาคละหนึ่งคนพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่ง
โดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหนึ่ง
ให้ ดํ า เนิ น การเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นครบวาระ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙
(๔) คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ อ อกจากตํ า แหน่ ง ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
จํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๕) คณะกรรมการมี ม ติ ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง เพราะเหตุ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การของกองทุ น
ตามมาตรา ๓๗
(๖) ขาดการประชุ ม คณะกรรมการสามครั้งติ ด ต่ อ กั น โดยไม่ มี เหตุ อั น สมควรตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ให้ ดํ าเนิ น การแต่ งตั้ งประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ แ ทนตําแหน่ งที่ ว่างภายในหกสิ บ วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ตํ า แหน่ ง ว่ า งลง ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการต่อไปได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระ
เท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อให้การดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย
(๒) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ มาตรการและผลการศึ ก ษา วิ จั ย หรื อ ค้ น คว้ า
ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม แผนบริหารความเสี่ยง และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทุน
(๔) ควบคุ ม ดู แ ลและจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผนและงบประมาณตาม (๓)
โดยต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การบัญชี
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม การประเมินผล และการเปิดเผยผลการทํางาน
และระเบียบอื่นใดที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเพื่ อกําหนดหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือ เด็กปฐมวัย
เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู
(๗) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕
(๘) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการ
(๙) ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญ ญั ตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจ
ของคณะกรรมการ
ในการกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการดําเนิน งานตาม (๑) ให้ คณะกรรมการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย
นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานตาม (๑) และแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตาม (๓) ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ระเบียบตาม (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
และให้ ค ณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของระเบี ย บดั งกล่ าวอย่ างน้ อ ยทุ ก รอบห้ า ปี
นับแต่วันที่ระเบียบนั้นมีผลใช้บังคับโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย
ความในวรรคสี่ ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารออกระเบี ย บและประกาศตาม (๙) ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แก่
บุคคลทั่วไปด้วยโดยอนุโลม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (๑๐) ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน และให้กําหนดภารกิจและ
กรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้ชัดเจน
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุนอันมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้แก่คณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็ นการเปิดเผยเพื่ อประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล และ
ให้เปิดเผยได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรือ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าพระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๖ ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่ อ คณะกรรมการมี ม ติ
เป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ม ติ ข องคณะกรรมการผู ก พั น ส่ วนราชการซึ่ งมี ผู้ แทนร่ว มเป็ น กรรมการอยู่ ด้ วย
แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้น ผู้แทนส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้บันทึกความเห็นของกรรมการทุกฝ่ายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย
มาตรา ๒๗ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการได้รับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้อนุกรรมการและคณะทํางานได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ให้มีสํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑) ดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ทําหน้าที่ธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๓) ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) สนับสนุนและเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ตาม (๓) และ
การนําผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการดังกล่าว
(๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือให้การสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาหรือของกองทุน
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการแต่ งตั้ งผู้ จั ด การจากบุ ค คลซึ่ งมี สั ญ ชาติ ไทยมี อ ายุ ไม่ ต่ํ า กว่ า
สามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบห้าปี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙
(๒) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นกรรมการผู้จัดการหรือลูกจ้างของบุคคลใด เว้นแต่เป็นกิจการของกองทุน
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุน ไม่ว่าโดยตรง
หรื อ โดยอ้ อ ม เว้ น แต่ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ เป็ น กรรมการในบริ ษั ท ที่ ก องทุ น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
เป็นคู่สัญญา
มาตรา ๓๑ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการสรรหา การดํารงตําแหน่ง
การพ้นจากตําแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการทดลองปฏิบัติงานหรือ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จดั การ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการจ้างผู้จัดการให้ทําเป็นสัญญาจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุให้ผู้จัดการต้องผูกพัน
และปฏิบัติตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีอายุสัญญาจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบกําหนดอายุ
สัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
การทําสัญญาจ้างผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนามของกองทุน
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐
(๔) คณะกรรมการมี ม ติ ให้ อ อก เพราะบกพร่อ งต่ อ หน้ าที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรือ
หย่อนความสามารถ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวม
ผู้จัดการ
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานสองปีติดต่อกัน
มาตรา ๓๓ ให้ ผู้จัดการเป็ นผู้บังคับบั ญ ชาพนั กงานและลูกจ้าง และรับ ผิดชอบการบริหาร
กิ จ การให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ นโยบาย และมติ ข อง
คณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ การแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ คณะทํ างาน และการจ้ างพนั กงานและลู ก จ้าง
ให้ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานและความคุ้ ม ค่ า ใน
การใช้จ่ายเงินของกองทุน
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้
ผู้ จั ด การจะมอบอํ านาจให้ บุ ค คลใดปฏิ บั ติ งานเฉพาะอย่ างแทนก็ ได้ ทั้ งนี้ นิ ติ กรรมใดที่ ผู้ จั ด การหรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจกระทําต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องรายงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระทําการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมที่กระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบตามวรรคสอง ย่อมไม่ผูกพันกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๖ การรั ก ษาการแทนและการปฏิ บั ติ ก ารแทนผู้ จั ด การ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้จัดการ
ในกรณี ที่ ผู้ รั ก ษาการแทนมอบหมายหรื อ มอบอํ า นาจให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ก ารแทน
ให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ จั ด การเป็ น กรรมการหรื อ ให้ มี ห น้ า ที่ ห รื อ อํ า นาจอย่ างใด
ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๓๗ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนั กงาน และลูกจ้างที่ มี ห น้าที่ และ
อํานาจในการบริหารงานในสํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยว่าการกระทําใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําที่ถือว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี บุ ค คลในครอบครั ว ของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ตามที่
คณะกรรมการกําหนดซึ่งได้รับการช่วยเหลือหรือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป
ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๓๘ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๓๙ ให้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
กองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับ แต่วันสิ้นปีบัญ ชี และให้ คณะกรรมการประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญ ชีได้ตรวจสอบแล้วและ
รายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนสํานักงบประมาณคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
ในการตรวจสอบภายใน ให้สํานักงานจัดให้มีผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ ให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิ สภาเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญ ชีจากผู้สอบบัญ ชี และเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย
หมวด ๔
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
มาตรา ๔๔ ทุกสามปีอันถือว่าเป็นรอบการประเมิน ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
ของกองทุน โดยก่อนครบกําหนดสามปีไม่น้อยกว่าหกเดือนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน จากผู้ซึ่งมีความรู้ มีความสามารถ
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การศึกษา และการประเมินผล จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
เพื่อทําหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
(๒) รายงานข้อจํากัดหรืออุปสรรคของการดําเนินกิจการของกองทุน
(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ให้แจ้งให้กองทุนทราบและให้กองทุน
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดําเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผล
พ้นจากหน้าที่
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดําเนินงาน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๒) มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
(๓) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ในเรื่ อ งใดหรื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ในเรื่องใดได้ตามที่เห็นสมควร
แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน
หมวด ๕
การกํากับและดูแล
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งให้กองทุนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕ หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนและขั้ น ตอนการปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายของรั ฐ บาล และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ที่เกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนได้
ในกรณี ที่ ก องทุ น ต้ อ งเสนอเรื่ อ งไปยั งคณะรั ฐ มนตรี ให้ ก องทุ น นํ า เรื่ อ งเสนอนายกรั ฐ มนตรี
เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ ให้ โอนบรรดากิ จ การ ทรัพ ย์ สิ น สิ ท ธิ หน้ าที่ หนี้ ภาระผู ก พั น เจ้ าหน้ า ที่
และลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
หนี้ ต ามวรรคหนึ่ งไม่ รวมถึงหนี้ ข องกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพตามสัญ ญาเงิน ยื ม
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ระหว่างกระทรวงการคลัง
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
และสัญ ญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณ ภาพเยาวชน
ระหว่ า งกระทรวงการคลั ง กั บ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เลขที่ ๒/๒๕๕๔
ลงวั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ สํ า หรั บ หนี้ ดั ง กล่ า วที่ เป็ น ภาระของสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การสร้างเสริมสุขภาพ ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจมีมติให้หนี้นั้นตกเป็นพับได้
มาตรา ๔๘ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๔๗ ให้ ก องทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพโอนเงิน
งบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ ที่ตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชนที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบแล้วทั้งหมด
ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มาตรา ๔๙ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานของกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งโอนมาตามมาตรา ๔๗ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจนกว่า
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเมื่อได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว ให้กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานําส่งเงินที่ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะกําหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์น้อยกว่า
ที่เคยได้รับอยู่เดิมไม่ได้
มาตรา ๕๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงานของสํ า นั ก งานกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสี่ปี
ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ กษาตามวรรคหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาปฏิ บั ติ ราชการให้ แ ก่ต้น สังกั ด
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากําหนด
มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ในการแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามประกาศ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณ ภาพเยาวชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมแห่ งการเรีย นรู้และคุ ณ ภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในฐานะคณะกรรมการบริห าร
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ไปพลางก่อ น และเมื่ อ ได้ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอันสิ้นผลบังคับ
มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดทําหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และออกระเบียบตามมาตรา ๒๓ (๖) และ (๗) และมาตรา ๓๕ วรรคสอง
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๔ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา รอบการประเมินตามมาตรา ๔๔ ให้เริ่มนับปีถัดจากปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีที่หนึ่ง
มาตรา ๕๕ ในระหว่ างที่ ยั งไม่ มี ระเบี ยบหรื อประกาศเกี่ ยวกั บการใช้ จ่ ายเงิ นและการบริ หาร
งานบุคคลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและ
การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพมาใช้ บั งคั บ
แก่การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญั ติ
นี้ด้วยโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ํา
ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

18
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
การกลับเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกลับเป็นผู้ประกันตน
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
“สํ า นั ก งาน” หมายความว่ า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
มาตรา ๔ ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมีความประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตน
ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕ เมื่ อสํ านั ก งานได้ รับ คํ าขอตามมาตรา ๔ ให้ ดําเนิ น การตรวจสอบคํ าขอและ
ในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับคําขอ
ในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคําขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้สํานักงานเสนอรายงานพร้อมเหตุผล
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาและมีคําสั่ง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคําขอ คําสั่งเลขาธิการนั้นให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖ การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ยื่นคําขอ
และให้ผู้ประกันตนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ มี ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 จํานวนมากไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกันตามมาตรา 41 (4)
หรื อ ส่ ง เงิ น สมท บไม่ ค รบเก้ า เดื อ นภายในระยะเวลาสิ บ สองเดื อ นตามมาตรา 4 1 (5 ) ทํ าให้
ความเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนสิ้ นสุ ดลง เป็ นเหตุ ให้ ไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บประโยชน์ ท ดแทนจากกองทุ นประกั นสั งคมและ
ไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๔๔
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อ ให้ ก ลไกการบริ ห ารการแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด ในเชิ ง บู ร ณาการเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
และความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คม ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยแล้ว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่า เด็กตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว
“เยาวชน” หมายความว่ า เยาวชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศาลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
“ศูนย์ฝึกและอบรม” หมายความว่า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
“สถานที่ควบคุม” หมายความว่า สถานที่ควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
“การจําแนก” หมายความว่า การแยกและจัดประเภทเด็กและเยาวชนเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนและการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความจําเป็นของเด็กและเยาวชน
“สิ่งของต้องห้าม” หมายความว่า สิ่งของต้องห้ามนําเข้าสถานที่ควบคุมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัด ฟื้นฟูเ ด็ก และ
เยาวชนที่กระทําผิด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
“เจ้าพนักงานพินิจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประกาศกําหนดและอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรมรั กษาการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และ
ให้มีหน้าที่และอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัด
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง อั ย การสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ด้านการคุ้มครองเด็ก ด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข
และด้านสิทธิเด็ก ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เ คยต้ อ งคํา พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น เพราะร่ํ า รวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือ เลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตําแหน่ง
ที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่งตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ นงานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนในการบริ หารการแก้ ไขบํ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทํ าผิ ด
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานที่ควบคุมซึ่งเป็น
ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัย
(๕) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด หรื อ การดํ า เนิ น การตามแผนการบริ ห ารการแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชน
ที่กระทําผิด ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนเพื่อมิให้กลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กหรือ
เยาวชนภายหลังปล่อย และการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(๗) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานพินิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานพินิจ
(๘) พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ อันเนื่องจากการใช้พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ การประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า รองประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ให้แก่คณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พฤติ นิ สั ย เด็ ก และเยาวชนที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม การติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ เ ด็ ก หรื อ
เยาวชนภายหลังปล่อย และการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
หน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงานพินิจ
มาตรา ๑๓ ให้อธิบดีมีหน้าที่และอํานาจกําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงานพินิจ
ในส่วนที่เกี่ยวแก่การงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจนั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานพินิจ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อป้องกันการหลบหนี เมื่อนําตัวเยาวชนออกมานอกสถานที่ควบคุม หรือ
(๒) เพื่ อ ความปลอดภั ย ของเด็ ก หรื อ เยาวชนเองหรื อ บุ ค คลอื่ น ในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม่ ส งบ
ในสถานที่ควบคุม
การใช้ เครื่ อ งพันธนาการแก่ เด็ กและเยาวชนตาม (๑) และ (๒) ต้อ งให้ผู้อํ านวยการเป็ น
ผู้พิจารณาสั่งการ และต้องบันทึกความจําเป็นและเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชนไว้ด้วย
ประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจ
ประกาศกํ า หนดอาณาบริ เ วณภายนอกรอบสถานที่ ค วบคุ ม ซึ่ ง เป็ น ที่ ส าธารณะเป็ น เขตปลอดภั ย
พร้อมแสดงแผนที่ของอาณาบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณนั้น
ประกอบด้วย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่มีพฤติการณ์และเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลหรือยานพาหนะใดอาจมีการส่งสิ่งของ
ต้ อ งห้ า มหรื อ กระทํ า การผิ ด กฎหมายในบริ เ วณดั ง กล่ า ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ นิ จ มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจสั่ ง
ให้บุคคลหรือยานพาหนะออกนอกเขตปลอดภัยได้
มาตรา ๑๖ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานที่ควบคุม ให้เจ้าพนักงานพินิจมีหน้าที่
และอํานาจตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือ
สกั ดกั้ นการติ ดต่ อสื่ อสารทางโทรคมนาคมหรื อทางใด ๆ ซึ่ งมี ถึ งหรื อมาจากเด็ กหรื อเยาวชน ยกเว้ น
การร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือกรณีเป็นการสื่อสารระหว่างเด็กหรือเยาวชนกับที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ทนายความ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เจ้ า พนั ก งานพิ นิ จ ต้ อ งแสดง
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานพินิจ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ให้ ก รมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ด ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ นิ จ เข้ า รั บ
การฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
มี ป ระสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ รวมถึ ง การจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ ทั้ ง นี้
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ นิ จ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก อบรมตามมาตรา ๑๘ เป็ น ตํ า แหน่ ง
ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น และในการกํ า หนดให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม
สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ภาระหน้ า ที่ แ ละคุ ณ ภาพของงาน โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
สถานที่ควบคุม การจําแนก และมาตรฐานสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชน
มาตรา ๒๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ดู แ ลแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู แ ละฝึ ก อบรมพั ฒ นา
พฤตินิสัยเด็กและเยาวชน อธิบดีอาจประกาศกําหนดให้จัดแบ่งอาณาเขตภายในสถานที่ควบคุมออกเป็น
ส่วน ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผลการจําแนกเด็กและเยาวชนแต่ละประเภทก็ได้
การจําแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๒๑ เพื่ อให้ การบริ หารงานสถานที่ ควบคุ มทุ กแห่ งเป็ นไปในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน ให้อธิบดีวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานที่ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพินิจ
การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน
แต่ละประเภท และการอื่นอันจําเป็นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ ให้ผู้อํานวยการจัดสิ่งดังต่อไปนี้ให้เด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ
(๑) อาหารสะอาดและถูกหลักโภชนาการ
(๒) น้ําสะอาดสําหรับการบริโภคและอุปโภค
(๓) ยาสามัญประจําบ้านที่จําเป็น
(๔) เสื้อผ้าที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น
(๕) อุปกรณ์นันทนาการและการกีฬา
(๖) อุปกรณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม
(๗) ที่หลับนอนที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
(๘) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จําเป็น
หมวด ๔
การรับตัว การจําแนก และการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
ส่วนที่ ๑
การรับตัวเด็กและเยาวชนเข้าสถานที่ควบคุม
มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานพินิจรับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดไว้ใน
ระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลไว้ควบคุมดูแลเพื่อแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูหรือฝึกอบรมในสถานที่ควบคุม เมื่อได้รับหมายควบคุมตัว
มาตรา ๒๔ ในวันที่รับตัวเด็กและเยาวชนเข้าใหม่ในสถานที่ควบคุม ให้เจ้าพนักงานพินิจ
จัดทําข้อมูลการรับตัว สมุดประจําตัวเด็กและเยาวชน ชี้แจงสิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบของสถานที่ควบคุม
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานที่ควบคุมให้เด็กและเยาวชนทราบ รวมทั้ง
จัดให้มีบุคลากรทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คําปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนมีบุตรอายุต่ํากว่าสามปีติดมาระหว่างถูกควบคุมตัว
หรือรับการฝึกอบรม หรือคลอดบุตรในระหว่างรับการควบคุมตัวหรือรับการฝึกอบรมนั้น หากมีความจําเป็น
หรื อ ปรากฏว่ าไม่ มี ผู้ ใ ดจะเลี้ ยงดู เ ด็ กซึ่ ง เป็ นบุ ต รของเด็ กหรื อ เยาวชนนั้ น ผู้ อํ านวยการจะอนุญ าตให้
บุตรของเด็กหรือเยาวชนอยู่ในสถานที่ควบคุมได้เฉพาะกรณีจําเป็นและบุตรอายุต่ํากว่าสามปีก็ได้ หรือ
ให้ ส่ ง บุ ต รนั้ น ไปยั ง หน่ ว ยงานซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพหรื อ พั ฒ นาฟื้ น ฟู เ ด็ ก
เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบุตรของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ
ส่วนที่ ๒
การจําแนกเด็กและเยาวชนและการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการดูแล แก้ไขบําบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและ
เยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี ให้จําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๗ ให้ ผู้ อํ า นวยการจั ด ให้ มี ก ารจํ า แนกเด็ ก และเยาวชน เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุหรือปัจจัยแห่งการกระทําความผิดในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และจิตใจ
รวมทั้ ง พฤติ ก รรมของเด็ ก และเยาวชน เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชน การวางแผน
แก้ ไขบํ าบั ดฟื้ นฟู และการรายงานข้ อเท็ จจริ งพร้ อมทั้ งเสนอความเห็ นเกี่ ยวกั บการลงโทษ หรื อการใช้
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมต่อศาล
ในการจําแนกเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึก
และอบรม ให้ผู้อํานวยการดําเนินการให้สอดคล้องกับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลด้วย
การจําแนกเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้อํานวยการรับฟังข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสหวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวประกอบด้วย
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ให้จัดกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยให้คํานึงถึงประเภทของสถานที่ควบคุมที่ได้จําแนกไว้ ความเหมาะสมกับ
เด็กและเยาวชนแต่ละประเภท การควบคุมดูแล แก้ไขบําบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมวด ๕
การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรม
มาตรา ๒๙ ให้สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมจัดทําแนวทางในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและ
การฝึ ก อบรมเด็ ก และเยาวชนให้ เ หมาะสมกั บ เพศ อายุ ศาสนา วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
จารี ต ประเพณี สภาวะสุ ข ภาพทางกายและจิ ต บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ระดั บ สติ ปั ญ ญา ระดั บ การศึ ก ษา
การประกอบอาชี พ สภาพครอบครั ว ตลอดจนสภาพแวดล้ อ มของเด็ ก และเยาวชน และกํ า หนด
วิธีการและเป้าหมายในการกลับ คืน สู่ค รอบครัว และสังคม โดยคํ านึ งถึ งประโยชน์ สูง สุด ของเด็ก และ
เยาวชนเป็นสําคัญ
ในการจั ด ทํ า แนวทางในการแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู แ ละการฝึ ก อบรมเด็ ก และเยาวชนแต่ ล ะราย
ต้ อ งมาจากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ให้ ท ราบถึ ง สาเหตุ ข องการกระทํ า ผิ ด และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การกระทําผิด เพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ตรงตามสภาพปัญหาและ
ความจําเป็น และขจัดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทําผิด และสร้างปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้
กลับตนเป็นคนดี
มาตรา ๓๐ ให้สถานพินิจจัดทําแนวทางการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพปั ญ หาและความจํ า เป็ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาทั ก ษะการปรั บ ตั ว และ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชน สนั บ สนุ น ให้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม และเตรี ย ม
ความพร้อมในการเข้ารับกิจกรรมแก้ไขบําบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมในกรณีที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม
มาตรา ๓๑ ให้ศูนย์ฝึกและอบรมจัดทําแนวทางการฝึกอบรม โดยกําหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย และแจ้งแนวทางการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน และบิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยทราบ
ภายหลังการจัดทําแนวทางการฝึกอบรมแล้ว หากพบว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ให้ทําการปรับปรุงแนวทางดังกล่าวให้เหมาะสม และรายงานแนวทางที่ได้ปรับปรุงแล้วให้ศาลทราบ
ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมตามแนวทางตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองเป็ น ระยะหรื อ
เมื่อการฝึกอบรมตามแนวทางดังกล่าวเสร็จสิ้น
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้สถานพินิจดําเนินการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ก่อนมีคําพิพากษา ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง ประกอบใน
การจัดทําแนวทางการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูด้วย
ให้เจ้าพนักงานพินิจจัดทําแนวทางการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุ
การกระทําผิด กําหนดกิจกรรม และระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในกรณีที่ศาลมิได้กําหนด
ระยะเวลาในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูไว้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไขบําบัด
ฟื้นฟูแบบเช้ามาเย็นกลับ ให้ผู้อํานวยการสถานพินิจกําหนดเขตพื้นที่เฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
หรือดําเนินการในสถานที่อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และต้องจัดให้มีแนวทางการแก้ไขบําบัด
ฟื้นฟูเฉพาะราย
มาตรา ๓๔ ศูนย์ฝึกและอบรมจะต้องจัดให้มีการศึกษาสายสามัญหรือการฝึกวิชาชีพ และ
การบําบัดฟื้นฟูพฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน ที่เหมาะสมกับอายุ สภาพร่างกาย สภาพจิต
วุฒิภาวะ ระยะเวลาการฝึกอบรม และประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับในอนาคต ตามหลักสูตร
การฝึกอบรมที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้ศูนย์ฝึกและอบรมจัดทําแนวทางการฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามสภาพปัญหาและความจําเป็น โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับ
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการกลับไปดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ า งปกติสุ ข ทั้ ง นี้ แนวทางการฝึ ก อบรมต้ อ งสอดคล้อ งกั บ ภารกิจ และลั ก ษณะของศู น ย์ ฝึก และ
อบรมแต่ละแห่ง
มาตรา ๓๖ ในการจัดทําแนวทางการฝึกอบรม ให้พิจารณาข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(๒) ระยะเวลาการฝึกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
(๓) ผลการจําแนก
(๔) ความสมัครใจ ความถนัด และความต้องการของเด็กและเยาวชน
(๕) หลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งสถานที่ควบคุมสามารถจัดได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมวด ๖
สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ส่วนที่ ๑
สิทธิของเด็กและเยาวชน
มาตรา ๓๗ ให้สถานที่ควบคุมจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
ให้สถานที่ควบคุมจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กและ
เยาวชนแต่ละคน
การกําหนดหลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๓๘ ให้สถานที่ควบคุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งต้องจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน
มาตรา ๓๙ ให้สถานที่ควบคุมจัดการกีฬา ดนตรี และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และสภาพของเด็ ก และเยาวชนแต่ ล ะคน รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าหรื อ
การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน
ให้สถานที่ควบคุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ ให้สถานที่ควบคุมจัดให้มีการสอนหลักคําสอนทางศาสนา ให้คําแนะนําทางจิตใจ
หรือประกอบศาสนกิจในสถานที่ควบคุมให้แก่เด็กและเยาวชน
มาตรา ๔๑ เด็กและเยาวชนมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การฝึกวิชาชีพหรือฝึกงานฝีมือเด็กและเยาวชน หรือรางวัลจากการแสดงหรือบริการต่าง ๆ ของเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒
สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ แ พทย์ พยาบาล หรื อ เจ้ า พนั ก งานพิ นิ จ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก อบรม
ด้านการพยาบาล พบว่าเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่วยซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเป็นอาการเจ็บป่วย
ที่ ง่ า ยต่ อ การติ ด เชื้ อ หรื อ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ให้ จั ด แยกเด็ ก หรื อ เยาวชนนั้ น ออกจากเด็ ก หรื อ เยาวชนอื่ น
โดยให้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและรายงานผู้อํานวยการเพื่อดําเนินการให้ได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว
หากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานพินิจที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล เห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนป่วยด้วยโรคที่ต้องการการบําบัดเฉพาะด้านหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้เสนอความเห็นต่อ
ผู้ อํ า นวยการเพื่ อ พิ จ ารณาส่ ง ตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชนดั ง กล่ า วไปยั ง สถานบํ า บั ด รั ก ษาสํ า หรั บ โรคชนิ ด นั้ น
โดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรื อ สถานบํ า บั ด รั ก ษาทางสุ ข ภาพจิ ต นอกสถานที่ ค วบคุ ม ต่ อ ไป และให้
ผู้อํานวยการแจ้งให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ทราบ
มาตรา ๔๓ ให้สถานที่ควบคุมจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับอุปกรณ์ช่วยเกี่ยวกับสายตาและ
การได้ยิน การบริการทันตกรรม รวมถึงอุปกรณ์สําหรับผู้มีกายพิการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ให้สถานที่ควบคุมจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ให้บุตรของเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นสุ ข ภาพเด็ ก เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ก ารรั ก ษาตามความจํ า เป็ น รวมทั้ ง การตรวจป้ อ งกั น โรค และ
การบริการด้านสุขอนามัย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๔๔ ให้สถานที่ควบคุมจัดเตรียมให้เด็กและเยาวชนหญิงที่มีครรภ์ได้คลอดบุตรใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกสถานที่ควบคุม ณ ท้องที่ที่สถานที่ควบคุมนั้นตั้งอยู่
เมื่ อ เด็ ก และเยาวชนหญิ ง คลอดบุ ต รแล้ ว ให้ เ ด็ ก และเยาวชนหญิ ง นั้ น อยู่ พั ก รั ก ษาตั ว ต่ อ ไป
ภายหลังการคลอดได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันคลอด ในกรณีที่จําเป็นต้องพักรักษาตัวนานกว่านี้ ให้เสนอ
ความเห็นของแพทย์เพื่อขออนุญาตต่อผู้อํานวยการ
มาตรา ๔๕ ให้สถานที่ควบคุมจัดให้เด็กและเยาวชนหญิงผู้ตั้งครรภ์หรือผู้ให้นมบุตรได้รับ
คําแนะนําทางด้านสุขภาพและโภชนาการจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานพินิจซึ่งผ่านการฝึกอบรม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ด้ า นการพยาบาล และต้ อ งจั ด อาหารที่ เ พี ย งพอและในเวลาที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนหญิ ง
ผู้ตั้งครรภ์ ทารก เด็กและมารดาผู้ให้นมบุตร และต้องไม่ขัดขวางเด็กและเยาวชนหญิงจากการให้นมบุตร
เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ส่วนที่ ๓
การติดต่อเด็กและเยาวชน
มาตรา ๔๖ เด็กและเยาวชนพึงได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด และบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ควบคุมเพื่อกิจธุระ เยี่ยมเด็กและ
เยาวชน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสถานที่ควบคุม
ที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย หากฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานพินิจมีหน้าที่และอํานาจสั่งให้ออกจากสถานที่ควบคุมได้
มาตรา ๔๗ ให้สถานที่ควบคุมจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้พบและปรึกษากับที่ปรึกษา
กฎหมายหรือทนายความของตนเป็นการเฉพาะตัวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ส่วนที่ ๔
ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชน
มาตรา ๔๘ ทรัพย์สินชนิดใดจะเป็นสิ่งของต้องห้าม หรือสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้ปิดประกาศรายชื่อสิ่งของต้องห้ามไว้ในสถานที่เปิดเผยหน้า
สถานที่ควบคุมด้วย
ทรั พ ย์ สิ นที่ เ ป็ น สิ่ งของอนุญ าตให้ เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นสถานที่ ค วบคุ ม หากมี ปริ ม าณหรือ จํ า นวน
เกินกว่าที่อธิบดีอนุญาต หรือเป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุมให้แจ้งให้บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองมารับสิ่งของดังกล่าวคืนจากเจ้าพนักงานพินิจ หากไม่มีผู้มารับคืน สถานที่ควบคุมอาจ
จําหน่ายสิ่งของนั้นแล้วมอบเงินให้แก่เด็กและเยาวชนภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายในวันที่เด็กและ
เยาวชนได้รับการปล่อยตัว แต่ถ้าสิ่งของนั้นเป็นของอันตรายหรือโสโครก ให้เจ้าพนักงานพินิจทําลายเสีย
การจําหน่ายและการทําลายสิ่งของตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔๙ ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวหรือหลบหนีไปซึ่งตกค้าง
อยู่ในสถานที่ควบคุม หากเด็กและเยาวชนไม่มารับคืนไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวหรือ
หลบหนี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๗
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม
มาตรา ๕๐ ให้ สถานพิ นิ จและศู นย์ ฝึ กและอบรมจั ดให้ มี แนวทางการเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนปล่อย โดยเริ่มเตรียมการตั้งแต่ได้รับตัวเด็กและเยาวชนไว้ในสถานที่ควบคุมเพื่อให้มีกระบวนการ
ในการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนแต่ละคน
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งต้องให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรื่องส่วนตัว เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๕๑ ในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้เด็กและเยาวชนและ
บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การหรือชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย มีส่วนร่วมพิจารณา
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย
(๒) การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การหรือชุมชน
ที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
(๓) วิธีการและระยะเวลาที่สถานพิ นิจหรื อ ศูน ย์ฝึกและอบรมจะติดตามภายหลั งปล่อ ยเพื่ อ
การประคับประคองให้เด็กและเยาวชนสามารถดํารงตนอยู่ได้โดยไม่กลับไปกระทําผิดอีก
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ เ ด็ ก และเยาวชนพึ ง ได้ รั บ การสงเคราะห์ ห รื อ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ
ภายหลังปล่อย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหรือติดต่อให้หน่วยงาน
เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งนี้
เพื่อเตรียมการตั้งแต่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
มาตรา ๕๓ ก่ อ นถึ ง กํ า หนดปล่ อ ยตั ว เด็ ก และเยาวชน ให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
ดังต่อไปนี้
(๑) แนะแนวด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) เตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม
(๓) ประสานกั บ บิ ด า มารดา ผู้ ป กครอง บุ ค คลหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก ารหรื อ ชุ ม ชนที่ เ ด็ ก หรื อ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยให้พร้อมรับเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการปล่อยตัวโดยมีแผนการดูแลที่ชัดเจน
(๔) ให้เด็กและเยาวชนกลับไปอยู่กับครอบครัวเป็นการชั่วคราว หรือทดลองไปทํางานภายนอก
สถานที่ควบคุม เพื่อประเมินผลการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
มาตรา ๕๔ ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หากพบว่าเด็กและเยาวชนประสบปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัว หรือไม่มีความปลอดภัยเมื่อกลับไปอยู่ใน
ชุมชน หรืออยู่ในระหว่างการทดลองใช้ชีวิตในชุมชน หรืออยู่ในระหว่างการจัดหางานเพื่อประกอบอาชีพ
หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น อื่ น ๆ ให้ ส ถานพิ นิ จ หรื อ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมจั ด ให้ มี ส ถานที่ เ พื่ อ ให้ ก ารสงเคราะห์
ช่วยเหลือภายหลังปล่อย
มาตรา ๕๕ ก่ อ นถึ ง กํ า หนดปล่ อ ยตั ว เด็ ก และเยาวชน ให้ ส ถานพิ นิ จ หรื อ ศู น ย์ ฝึ ก และ
อบรมเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเตรียมผลการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนนําไปใช้ในการศึกษา หรือใช้เป็นหลักฐาน
ในการสมัครงาน
(๒) ติดต่อบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การหรือชุมชนซึ่งเด็กและเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วย เพื่อแจ้งวันครบกําหนดปล่อยตัวให้ทราบ
(๓) เตรียมการสงเคราะห์ที่จําเป็น โดยต้องจัดให้หรือประสานกับหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์
เพื่อรับเด็กและเยาวชนไปให้การสงเคราะห์ต่อ รวมทั้งต้องให้คําแนะนําแก่เด็กและเยาวชนตามสมควร
(๔) จัดส่งประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติของเด็กและเยาวชน
มาตรา ๕๖ สถานพิ นิ จ หรื อ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ตั ว
ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการกลับไปดํารงชีวิตในสังคม และการให้
คําแนะนําหรือประสานกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบให้การช่วยเหลือต่อไป
มาตรา ๕๗ ให้สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกและอบรมประชุมจัดทําแนวทางการติดตามภายหลัง
ปล่อยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ และพนักงาน
คุ้ ม ครองเด็ ก ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง ชุ ม ชนหรื อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควร เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและการให้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวให้ตรงตามสภาพปัญหาและความจําเป็นของเด็กและ
เยาวชน โดยแนวทางจะต้องได้รับการยินยอมจากเด็ก เยาวชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแนวทางการติดตามภายหลังปล่อย ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๕๘ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ตามมาตรา ๕๑ หรือแนวทางการติดตามภายหลังปล่อยตามมาตรา ๕๗ ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙ ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือและ
ติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การพัฒนา
เอกชน รวมทั้งชุมชนหรือบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและติดตามเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมตรงตามสภาพปัญหาและความจําเป็น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงเคราะห์ช่วยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลัง
ปล่ อ ย ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด ส่ ว นกรณี ก ารสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ภายหลั ง ปล่ อ ย
ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์การหรือองค์กรอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดนําสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานที่ควบคุมไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานพินิจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
สิ่งของต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ริบเสียทั้งสิ้น
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่ ม แรก ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ และ
ให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ความผิ ด ยั ง ขาดกลไกในการบริ ห ารการแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชน
ในเชิ ง บู ร ณาการ สมควรกํ า หนดแนวทางในการบริ ห ารการแก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนได้รับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ จึงมีความจําเป็นต้องจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คลบางประการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของเด็ ก และเยาวชน โดยให้ มี
คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ตลอดจนกําหนดสิทธิ หน้าที่
และประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนควรได้รบั ในระหว่างการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การจํ า แนกประเภทเด็ ก และเยาวชน การกํ า หนดมาตรฐานการดํ า เนิ น งานของเจ้ า พนั ก งานพิ นิ จ และ
สถานที่ ค วบคุ ม การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย และกํ า หนดให้ มี ร ะบบสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ และ
ติ ดตามภายหลังปล่ อยจากสถานที่ควบคุ ม รวมทั้งจัด ให้มี ความร่วมมือ ระหว่ างหน่ วยงานภาครั ฐกับเอกชน
และกํ าหนดโทษทางอาญาสํ าหรั บการกระทํ าบางอย่ าง เพื่ อให้ การแก้ ไขบํ าบั ดฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๓๒
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๑/๑) ของมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การบริหารหนี้ สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ การบริหารหนี้ สาธารณะ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑/๑) บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การบริหารหนี้ สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

“มาตรา ๒๑ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ ารายได้
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงิน
(๑) ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และ
(๒) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับชําระคืนเงินต้น
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการอนุมัติ
ให้ เบิ ก เงิ น งบประมาณรายจ่ ายได้ ภ ายหลั งจากวั น สิ้ น ปี งบประมาณใด รั ฐมนตรี อ าจขยายเวลากู้ เงิ น
ตามวรรคหนึ่งออกไปภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณนั้นได้ ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวต้องไม่เกินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ให้ รั ฐมนตรี ป ระกาศวงเงิ น กู้ ในส่ วนที่ มี การขยายเวลากู้ เงิน ภายหลั งจากวั น สิ้ น ปี งบประมาณ
ตามวรรคสองในราชกิจจานุเบกษาด้วย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
“มาตรา ๒๑/๑ การกู้ เงิ น เพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งของเงิ น คงคลั ง ให้ ก ระทรวงการคลั งกู้ ได้
เป็นเงินบาทด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจําเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคงคลัง
ให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย
ตั๋ วเงิ น คลั งเพื่ อ กู้ เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี อ ายุ นั บ แต่ วั น ที่ อ อกไม่ เกิ น หนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ วั น และ
ต้องแยกออกจากตั๋วเงินคลังที่กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ในขณะใดขณะหนึ่ ง กระทรวงการคลั งจะมี ห นี้ ค งค้ างจากการกู้ เงิ น ตามมาตรานี้ ได้ ไม่ เกิ น
ร้อยละสามของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานยอดตั๋วเงินคลังคงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
รวมไปกับรายงานตามมาตรา ๑๗”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรเพิ่ ม เติ ม
อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง เพื่ อให้ การบริหารสภาพคล่อง
ของเงินคงคลังมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น และสมควรกําหนดให้อํานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในการขยายระยะเวลาการกู้ เงิ น เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณหรื อ เมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ ารายได้ อ อกไป
ภายหลั ง วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ สํ า หรั บ กรณี ที่ มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ได้ ภ ายหลั ง
วัน สิ้นปี งบประมาณ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การบริห ารจัดการเงิน คงคลัง ตลอดจนการวางแผนการกู้เงิน
ของรัฐบาลในภาพรวม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก หน้า ๓๑
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
“ใบยา” หมายความว่า ใบยาตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
“กิจการใบยา” หมายความว่า การเพาะปลูกต้นยาสูบ การบ่มใบยา การอบใบยา การหั่นใบยา
หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับใบยาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
“ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นที่ใช้ในการผลิตหรือที่เป็นประโยชน์
ต่อการผลิตยาสูบตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการยาสูบแห่งประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และ
ให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดตั้ง ทุน และทุนสํารอง
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งการยาสูบขึ้น เรียกว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “ยสท.”
และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Tobacco Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “TOAT” และ
ให้มีตราเครื่องหมายของ “ยสท.”
รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้ ยสท. เป็นนิติบุคคล มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น
และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสํานักงาน
ภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๗ ให้ ยสท. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทํากิจการอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบอุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณ ฑ์จากพืชอื่น
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๒) รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร
(๓) ดําเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่อ งมือ หรือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อ งกับ อุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจตาม (๑)
(๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ ใบยา
หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๕) ให้ ความร่ว มมื อ กั บ หน่ วยงานของรัฐในการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ าความผิ ด
เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น
(๖) ดําเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือการกระทํากิจการอื่นตาม (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕) หรือเพื่อประโยชน์แก่ ยสท.
มาตรา ๘ ให้ ยสท. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ หรือมีสิทธิอื่น
(๒) กระทํานิติกรรมใด ๆ
(๓) ช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า ให้ คํ าปรึ ก ษา ฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู้ห รือ ความร่วมมื อ ทางวิ ช าการ
เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น
(๔) กู้หรือยืมเงิน
(๕) ให้ กู้ ห รื อ ให้ ยื ม เงิน โดยมี ห ลั ก ประกั น ด้ ว ยบุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม กิ จ การใบยา
อุตสาหกรรมยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน
(๗) จั ด ตั้ งบริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ ง
กับกิจการของ ยสท. ทั้งนี้ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งในราชอาณาจักรจะมีคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการประกอบธุรกิ จ ของคนต่ างด้ าวถื อ หุ้ น อั น เป็ น ทุ น เกิ น กว่าร้อ ยละสี่ สิ บ เก้ าของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้
(๘) จัดตั้งนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
(๙) เข้ า ร่ ว มกิ จ การกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ของเอกชนหรื อ ของรั ฐ ทั้ ง ในและ
นอกราชอาณาจักร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษทั มหาชนจํากัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ ยสท.
(๑๐) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ ยสท.
(๑๑) กระทําการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ ยสท.
มาตรา ๙ ทุนของ ยสท. ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เป็นทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่รับโอนจากทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล

50
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๐ ยสท. อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากการประกอบอุตสาหกรรมและการดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ ยสท.
(๒) รายได้ จ ากการลงทุ น หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ยสท.
(๓) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อื่นจากการดําเนินกิจการ
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ ยสท.
มาตรา ๑๑ เงิ น สํ ารองของ ยสท. ให้ ป ระกอบด้ ว ยเงิ น สํ ารองธรรมดาซึ่ งตั้ งไว้ เผื่ อ ขาด
เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อการไถ่ถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ ตามความประสงค์แต่ละอย่าง
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เงินสํารองจะนําออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒ ทรัพย์สินของ ยสท. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้ว่าการ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย”
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน
ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจํานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกฎหมาย
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงาน
ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รือ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยคุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ าหรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในกรณี ที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมดที่ มี อ ยู่ จ นกว่าจะมี การแต่ งตั้ งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง หรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
ให้ ผู้ที่ ได้รับ แต่ งตั้ งแทนตํ าแหน่ งที่ ว่างหรือ เป็ น กรรมการเพิ่ ม ขึ้น อยู่ในตํ าแหน่ งเท่ ากั บวาระที่ เหลื อ อยู่
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๗ ให้ คณะกรรมการมี ห น้ าที่ และอํานาจวางนโยบายและควบคุ ม ดูแ ลโดยทั่ วไป
ซึ่งกิจการของ ยสท. หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๒) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการใบยา หรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงาน
(๔) ออกระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม และการดํ า เนิ น กิ จ การของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ
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(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินผลงาน การเลื่อนเงินเดือน
หรื อ ลดเงิ น เดื อ น วิ นั ย และการลงโทษทางวิ นั ย การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการอุ ท ธรณ์ ก ารลงโทษทางวิ นั ย
การออกจากตําแหน่ง ตลอดจนการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงาน
และลูกจ้าง
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้าง และครอบครัว
(๘) ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ
และพนักงาน
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับซึ่งมีข้อความจํากัดอํานาจผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายในการทํานิติกรรม
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ว่าการ
มาตรา ๒๐ ผู้ว่าการมีวาระอยู่ในตํ าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้ รับ แต่งตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๒๐ ผู้ ว่ า การพ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
(๔) คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รือ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยคุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ าหรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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มาตรา ๒๒ ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ ยสท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจ
บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ ยสท.
มาตรา ๒๓ ผู้ว่าการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย และกิจการอื่น
ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
แต่ ถ้ า เป็ น พนั ก งานตั้ ง แต่ ตํ า แหน่ งผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการก่อน
(๒) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานและกํ าหนดเงื่อ นไขในการทํ างานของพนั ก งานและ
ลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๔ ในกิจการที่ เกี่ย วกับ บุ ค คลภายนอก ให้ ผู้ ว่าการเป็ น ผู้แ ทนของ ยสท. และ
เพื่อการนี้ ผู้ว่าการอาจมอบให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
กิจการที่ผู้ว่าการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ย่อมไม่ผูกพัน
ยสท. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด หรือเมื่อตําแหน่ง
ผู้ว่าการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานในระดับรองผู้ว่าการ
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน แต่ในกรณี ที่ไม่มีรองผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจอย่างเดียวกับผู้ว่าการ
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงาน อาจได้รับโบนัสหรือเงินรางวัล
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์
มาตรา ๒๗ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้ ยสท. จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว ในกรณี
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พ้ น จากตํ า แหน่ ง ประสบอุ บั ติ เหตุ เจ็ บ ป่ ว ย ตาย หรื อ กรณี อื่ น อั น ควรแก่ ก ารสงเคราะห์ ทั้ ง นี้
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
การจั ด ให้ มี ก องทุ น สงเคราะห์ ห รือ การสงเคราะห์ อื่ น ตามวรรคหนึ่ ง การกํ าหนดหลัก เกณฑ์
การออกเงิน สมทบเข้ากองทุ น สงเคราะห์ การกํ าหนดประเภทของผู้ซึ่งพึ งได้รับการสงเคราะห์ และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารสงเคราะห์ ตลอดจนการจั ด การเกี่ ย วกั บ กองทุ น สงเคราะห์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๒๙ ให้ ยสท. จัดทํางบประมาณประจําปีโดยจําแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๓๐ รายได้ที่ ยสท. ได้รับจากการดําเนินกิจการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ ยสท.
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ และเมื่อได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ
ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบํารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสํารองตามมาตรา ๑๑ หนี้เงินกู้ที่ถึงกําหนดชําระ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
ตามมาตรา ๒๘ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้ ยสท.
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้ ยสท. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๓๒ ให้ ยสท. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
แยกตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการ
ที่เป็นอยู่จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และ
ให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
มาตรา ๓๓ ให้ ยสท. จัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๔ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น หรือ บุ ค คลภายนอกตามที่ ค ณะกรรมการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของ ยสท. ทุกรอบปีบัญชี
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ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๕ ให้ ยสท. จัดทําและโฆษณารายงานประจําปีที่ล่วงมาแล้ว โดยแสดงงบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานของ ยสท. ในปีที่ล่วงมาแล้ว
หมวด ๕
การกํากับและควบคุม
มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ยสท. เพื่อการนี้
จะสั่งให้ ยสท. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน กระทําการหรือยับยั้งการกระทําใด
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสั่ งสอบสวนข้อ เท็ จจริงเกี่ยวกั บ
การดําเนินกิจการของ ยสท. ได้
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ ยสท. จะต้ อ งเสนอเรื่ อ งใด ๆ ไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ให้ ยสท.
นํ า เรื่ อ งเสนอรั ฐ มนตรี เ พื่ อ เสนอต่ อ ไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ในการนี้ รั ฐ มนตรี อ าจเสนอความเห็ น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยก็ได้
มาตรา ๓๘ ยสท. ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ น จึ ง จะดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้ได้
(๑) โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
(๒) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นจํานวนเกินคราวละหนึ่งร้อยล้านบาท
(๓) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน
(๔) จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกินสิบล้านบาท
(๕) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในหรือนอกราชอาณาจักร
(๖) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงการคลังโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และ
ความรับผิด ของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่มีอยู่
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของ ยสท. ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้โอนเฉพาะในส่วนที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจการของ ยสท. ดังนี้
(๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงาน โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ หรือใช้ในกิจการ
ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตามรายการที่รัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอของกรมธนารักษ์ร่วมกับ
โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง รวมทั้ งส่ วนควบและอุ ป กรณ์ ให้ โอนไปเป็ น ของ ยสท. ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๒) อสังหาริมทรัพย์อื่นตามที่กรมธนารักษ์และ ยสท. ตกลงร่วมกันและรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับกับการโอนตามวรรคหนึ่ง
ในระหว่างที่ยังมิได้โอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ให้ ยสท. ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า
มาตรา ๔๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการบริหารงาน
โรงงานยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นประธานกรรมการและกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ ให้ผู้อํานวยการยาสูบ ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะครบกําหนดตามสัญญาจ้าง ทั้ งนี้ ให้ ได้รับค่าตอบแทนคงที่ ค่าตอบแทนพิ เศษ และสิทธิประโยชน์ อื่ น
ตามสัญญาจ้างต่อไป
การนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ว่าการตามมาตรา ๒๐ ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่ง
การเป็นผู้อํานวยการยาสูบด้วย
มาตรา ๔๒ ให้บรรดาพนักงานและลูกจ้างของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่ง
หรือ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ เป็ น พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ างของ ยสท.
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
อย่ างอื่ น เท่ าที่ เคยได้ รับ อยู่ เดิ ม ไปพลางก่ อ น จนกว่าผู้ ว่าการจะได้ บ รรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
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แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การเปลี่ ย นสถานะไปเป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ ยสท. ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น
การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาการทํางานในขณะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นระยะเวลาที่ทํางานให้แก่ ยสท.
มาตรา ๔๓ ให้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังคงอยู่ต่อไป โดยให้ ยสท. ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มีฐานะเป็นนายจ้าง
มาตรา ๔๔ บรรดาคดี เกี่ ย วกั บ โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง ซึ่ งกระทรวงการคลั ง
เป็นคู่ความหรือเข้าเกี่ยวข้องในฐานะใด ๆ ที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ยสท.
เข้าเป็นคู่ความหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องในฐานะนั้นแทน ไม่ว่าการดําเนินกระบวนพิจารณานั้นจะอยู่ในชั้นใด
และให้ถือว่าผู้รับมอบอํานาจให้ดําเนินคดีแทนกระทรวงการคลังในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอํานาจจาก
ยสท. ต่อไปด้วย
มาตรา ๔๕ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ของโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลัง ที่ ใช้บั งคับ อยู่ในวัน ก่อ นวันที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ยังคงใช้บั งคับ ได้ต่อไป
เพี ยงเท่ าที่ ไม่ ขัดหรือแย้งกับ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่าจะมีระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ ประกาศ หรือ คําสั่ ง
ตามพระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่ไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้มีข้อจํากัดบางประการ
ในการดําเนินกิจการ ประกอบกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ สมควรดําเนินการโดยนิติบุคคล
ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกฎหมายเฉพาะ และกํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการการยาสู บ แห่ ง ประเทศไทยซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่และมีอํานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
อันจะส่งเสริมการพัฒ นาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
ด้านการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานการผลิต โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๒๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไว้โดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้ เรียกว่า “พระราชบั ญ ญั ติแก้ไขเพิ่ ม เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของ (ค) ของ (๑) ของมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ
ผู้ มี เงิ น ได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และสํ า หรั บ บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายตั้ ง แต่ ค นที่ ส องเป็ น ต้ น ไป
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยในการนับลําดับบุตร
ให้นับลําดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”
มาตรา ๔ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓ ให้ ใช้ บั ง คั บ สํ า หรั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ประจํ า ปี ภ าษี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชําระสําหรับเงินได้พึงประเมิน
ก่อนปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ทําให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็น
การจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสม
กับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนสําหรับบุตร จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
ประมวลรัษฎากร
ลำดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เล่ม ๕๖ ตอนที่ - หน้า ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๖ ตอนที่ - หน้า ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๘ ตอนที่ - หน้า ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖ หน้า ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หน้า ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หน้า ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หน้า ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หน้า ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หน้า ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หน้า ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
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ลำดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หน้า ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หน้า ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หน้า ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หน้า ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓
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๒๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หน้า ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หน้า ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

๒๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หน้า ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๓๖

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

๔๑

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
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๔๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หน้า ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔

๕๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หน้า ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หน้า ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
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๖๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๗๑
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๓๕ ตรี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ตรี หรือยื่นรายงาน หรือเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา ๗๑ ตรี โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๑ ทวิ และมาตรา ๗๑ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๗๑ ทวิ ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีข้อกาหนด
ทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้กาหนด หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการโดยอิสระในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกาไร เจ้าพนักงานประเมิน
มีอานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ให้ได้จานวนรายได้
ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่าย หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการโดยอิสระ
เสมือนว่าบริษัทหรือห้ างหุ้น ส่ว นนิ ติบุคคลดังกล่าวได้รับและได้จ่ายตามนั้นเพื่อใช้คานวณกาไรสุทธิ
ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา ๖๕ หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๐ ทวิ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) นิ ติ บุ ค คลหนึ่ ง ถื อ หุ้ น หรื อ เป็น หุ้น ส่ วนในอี กนิ ติบุ ค คลหนึ่ งไม่ ว่า โดยตรงหรือ โดยอ้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด หรือ
(๓) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะ
ที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดาเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่งแล้ว มีผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลได้ชาระภาษีไว้หรือถูกหักภาษี
ณ ที่จ่าย และนาส่งแล้วเป็นจานวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้บริษัท
หรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคลนั้ นมี สิ ทธิยื่ นคาร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วั นสุดท้ ายแห่งกาหนดเวลายื่น
รายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนดหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปรับปรุงนั้นจากเจ้าพนักงาน
ประเมินเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๗๑ ตรี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลอื่นในลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา ๗๑ ทวิ
วรรคสอง ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่ต ลอดรอบระยะเวลาบัญชีหรือมีธุรกรรมระหว่างกันในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือไม่ จัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกาหนด และยื่นต่อ
เจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นรายการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๖๙
ภายในห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น รายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บริษัท
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแสดงข้ อ มู ล ที่ จ าเป็น ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อกาหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามที่
อธิบดีประกาศกาหนด และผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งความ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดี
จะอนุญาตให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งความ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งความเป็นครั้งแรก ให้ผู้ได้ รับหนังสือแจ้งความ
ต้องปฏิบัติตามภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความนั้น
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจานวนหรือมีลักษณะอื่นใดตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งจานวนรายได้ดังกล่าวต้องกาหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท”
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วน
นิ ติบุ คคลขนาดใหญ่ หลายแห่ งที่มี ความสั มพันธ์ กันในด้ านทุน การจัดการ หรือการควบคุม มีข้อก าหนด
ทางด้ านการพาณิ ช ย์ หรื อการเงิ น ในการท าธุ รกรรมระหว่ างกั นแตกต่ างจากที่ ควรก าหนดหากบริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการโดยอิสระ ทาให้สามารถถ่ายโอนกาไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ที่พึงต้องเสียและมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้และสถานะทางการคลั งของรั ฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่ าว สมควรกาหนดหลั กเกณฑ์
การจั ดเก็บภาษี เงิ นได้ นิ ติบุ คคลส าหรั บกรณีดั งกล่ าว ให้ สอดคล้ องกั บหลั กการและแนวปฏิบั ติที่ เป็ นสากล
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
ประมวลรัษฎากร
ลำดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เล่ม ๕๖ ตอนที่ - หน้า ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๖ ตอนที่ - หน้า ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๘ ตอนที่ - หน้า ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖ หน้า ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หน้า ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หน้า ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หน้า ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หน้า ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หน้า ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หน้า ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
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๑๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หน้า ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หน้า ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หน้า ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หน้า ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓
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๒๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หน้า ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หน้า ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

๒๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หน้า ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๓๖

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

๔๑

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
77
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ลำดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หน้า ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔

๕๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หน้า ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หน้า ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ลำดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖๐

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หน้า ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๗๑
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖๘

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกั บมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย
สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรีย กว่า “พระราชบั ญ ญั ติ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๓) คํ า สั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่ อ ง ข้ อ กํ า หนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พื้นที่ตามมาตรา ๖
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิ เศษ” หมายความว่า พื้ นที่ ภายในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๐
“ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ซึ่ งเป็ นนิ ติ บุ คคล หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เศษ ซึ่ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากเลขาธิ ก าร
ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายกําหนดให้ ป ระกอบอุต สาหกรรมเป้ าหมายพิ เศษหรือ กิจการ
ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งหรือ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาและส่ งเสริม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายพิ เศษในเขตส่ งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
“อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เศษ” หมายความว่ า อุ ต สาหกรรมที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๙
“อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย” หมายความว่ า อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี และระยอง และพื้ น ที่ อื่ น ใดที่ อ ยู่
ในภาคตะวั น ออกที่ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก าเป็ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พั ฒ นากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ทั น สมั ย และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๒) จั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ ครบวงจรเพื่ อ ลดอุ ป สรรคและต้ น ทุ น
ในการประกอบกิจการ
(๓) จั ด ทํ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
(๔) กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น อย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพและศั ก ยภาพของพื้ น ที่
โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๕) พั ฒ นาเมื อ งให้ มี ค วามทั น สมั ยระดั บ นานาชาติ ที่ เหมาะสมต่ อ การอยู่ อ าศั ยอย่ างสะดวก
ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ
ในกรณี ที่ มีค วามจําเป็ นเพื่ อประโยชน์ ในการดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ตาม (๓)
จะตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง
และเฉพาะพื้ น ที่ เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกด้วยก็ได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๗ ในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้รัฐจัดให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก
ให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระบบการส่งเสริมนวัตกรรม ระบบพลังงานที่ มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้ํ า
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
การอื่นใดที่จําเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย มั่นคง และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประกอบ
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เศษ และกิ จ การที่ เกี่ ย วเนื่ อ งในเขตพั ฒ นาพิ เศษ
ภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนให้มีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจําเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอื่น
เพื่อให้การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๔) สร้ า งบรรยากาศที่ ดี สํ า หรั บ การประกอบกิ จ การและการอยู่ อ าศั ย โดยลดขั้ น ตอน
ในการประกอบธุ รกิ จ ให้ มี ค วามสะดวกรวดเร็ว มี สิ่ งอํ านวยความสะดวกด้ านต่ าง ๆ ที่ ทั น สมั ย และ
ได้ มาตรฐานสากล เช่ น สถานศึ ก ษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ และมี ค วามปลอดภั ยในชี วิ ต
และทรัพย์สิน
(๕) ส่งเสริม และสนั บ สนุ น สถาบั น การเงิน ไทยและต่ างประเทศในการให้ บ ริการทางการเงิน
ในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว และมี ข้ อ จํ า กั ด เพี ย งเท่ า ที่ จํ า เป็ น
เพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรา ๘ การดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ การใดภายในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
ที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนตามที่ มี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กฎหมายกําหนด ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการเป็นการเฉพาะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือ
กิจการนั้น โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่ถูกต้องและ
มีข้อมูลครบถ้วน
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศ
ให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัวข้อที่จะต้อง
จั ด ทํ ารายงานให้ ชั ด เจน และกํ าหนดระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎหมายว่าด้ วยการอํ านวย
ความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาต
ตามกฎหมายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษเพิ่มเติมจากสํานักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชํานาญการเพิ่มเติม
เป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด
ในกรณี ที่ ไม่มีผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ กิจการใด หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต และ
คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่ งเสริม และรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ มาใช้ บั งคั บ และจะอนุ ญ าต
ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด
มาตรา ๙ ในการดํ าเนิ นการเพื่ อพั ฒนาเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก หากคณะกรรมการ
นโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใดก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือ
ล่าช้า มีความซ้ําซ้อนหรือเป็นการเพิ่มภาระการดําเนินการโดยไม่จําเป็น หรือมีปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใด
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และต้องไม่เลือกปฏิบัติ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์
แก่การกําหนดนโยบายและการดําเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตาม (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการนโยบาย
ประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่
การประชุ มและการลงมติ ของคณ ะกรรมการนโยบายให้ เป็ น ไป ตามห ลั กเกณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสามปี และอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อี ก ได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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การพ้ น จากตํ า แหน่ ง ด้ ว ยเหตุ อื่ น นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระและการแต่ ง ตั้ ง
ให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตั้งเพิ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็นกรรมการอยู่ด้วย
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน
และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
(๔) ประกาศกํ า หนดพื้ น ที่ เขตส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายพิ เศษ และ
สิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
(๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๖) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน
(๗) ออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๘) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๔ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน
(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย
(๑๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน และออกระเบียบและข้อบังคับให้สํานักงานปฏิบัติ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑๒) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก รวมทั้ ง
แก้ไขปัญ หาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยต้องรายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๑๓) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วง
หรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๔) (๖)
และ (๗) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ เพื่ อให้การพั ฒ นาเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวันออกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดกระบวนการพิ จารณาการร่วมลงทุ นกับเอกชนหรือให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุนและวิธีการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้
ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว
การกํ า หนดกระบวนการพิ จ ารณาการร่ ว มลงทุ น กั บ เอกชนหรื อ ให้ เอกชนเป็ น ผู้ ล งทุ น และ
วิธีการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะใช้กับโครงการประเภทหรือลักษณะใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
สํานักงาน
มาตรา ๑๔ ให้ มีสํานั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออกมี ฐานะ
เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ เป็ น หน่ วยงานของรั ฐ แต่ ไม่ เป็ น ส่ วนราชการหรื อ รั ฐวิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ วย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ในกรณี ที่รัฐจะจัดสรรเงินอุด หนุนทั่ วไปหรืองบประมาณอื่น ใด
ให้แก่สํานักงาน ให้สํานักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานได้โดยตรง
ให้สํานักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายว่าด้ ว ยประกั น สั งคม และกฎหมายว่าด้ ว ยเงิน ทดแทน แต่ พ นั ก งานและ
ลู ก จ้ า งของสํ านั กงานต้ องได้ รั บประโยชน์ ตอบแทนโดยรวมไม่ น้ อยกว่ าที่ กํ าหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๕ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๓) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการกําหนดและการดําเนินการตามนโยบาย แผน
และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมตลอดทั้งแนวทางหรือ
มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๔) กํากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก
ต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน
(๕) จั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๗) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกําหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๘) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการประกอบกิจการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๙) ตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๑๐) กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสํานักงาน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
ใน การดํ า เนิ น การต าม (๘ ) (๙ ) และ (๑ ๐ ) ให้ กระทํ าได้ เ มื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ และ
ในกรณีการดําเนินการตาม (๑๐) ถ้าเกินห้าสิบล้านบาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
มาตรา ๑๖ ให้ สํ า นั ก งานมี เลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง ซึ่ ง คณะกรรมการนโยบายแต่ ง ตั้ ง มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของสํานักงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย
ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน
มาตรา ๑๗ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ที่จะยังประโยชน์
แก่ กิ จ การของคณะกรรมการนโยบายและสํ า นั ก งานตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓
(๗) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ เคยถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
(๘) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๙) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัด เพราะเหตุมีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑๐) เคยต้องคําพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพ ย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๑) เคยต้องคําพิ พากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือความผิด
ต่ อ ตํ าแหน่ งหน้ าที่ ในการยุ ติ ธรรม หรือ กระทํ าผิ ด กฎหมายเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด หรือ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก
มาตรา ๑๘ การแต่งตั้งเลขาธิการให้ทําเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง เงื่อนไขการทํางาน
การประเมินผลงาน การพ้นจากตําแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
เลขาธิการอยู่ในตําแหน่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งต้องไม่เกินคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้กําหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง เลขาธิการ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน
(๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(๖) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้เลิกจ้างเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๒๐ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้
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ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด แต่ถ้าเป็นตําแหน่งรองเลขาธิการและผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน
(๓) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน พนักงานและลูกจ้าง
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) ออกระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รือ เพื่ อ ประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การ
ภายในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกให้ เป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี แ ละหลั ก การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
ในกิ จ การของสํ า นั ก งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ เลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ แ ทนสํ า นั ก งาน
เพื่อการนี้ เลขาธิการอาจมอบอํานาจให้รองเลขาธิการหรือพนักงานกระทําการแทนก็ได้ และในกรณี
มีความจําเป็นซึ่งมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๓ เลขาธิการอาจมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ระเบี ย บตาม (๔) เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๒๑ ให้มีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดเพื่อช่วยเลขาธิการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม การแต่ งตั้ ง และการพ้ น จากตํ าแหน่ งของรองเลขาธิ ก าร
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้ คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็น ผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณี ที่ ไม่มี
รองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งพนักงานของสํานักงาน
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจอย่างเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๒๓ เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับสํานักงานหรือ
ในกิจการที่กระทําหรือจะกระทําให้แก่สํานักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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คู่ ส มรสหรื อ บุ ต รซึ่ ง ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของเลขาธิ ก ารหรื อ รองเลขาธิ ก ารผู้ ใดกระทํ า การ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้นั้นมีส่วนได้เสียในกิจการของสํานักงาน
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้ บั งคั บ แก่ ก รณี ที่ เลขาธิ ก ารหรื อ รองเลขาธิ ก ารได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่สํานักงานเป็นผู้ถือหุ้น
นิติกรรมใดที่ได้ทําขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการนโยบาย
จะได้ให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๔ รายได้ของสํานักงานมี ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
(๒) เงิน ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อั น ได้ ม าจากการลงทุ น การประกอบกิ จ การ หรื อ
การดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน
บรรดารายได้ที่สํานักงานได้รับจากการดําเนินงานให้ตกเป็นของสํานักงาน และเมื่อหักค่าใช้จ่าย
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานและค่ า ภาระต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสม เช่ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและค่ า เสื่ อ มราคา
ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน เงินสมทบกองทุน
เพื่ อการสงเคราะห์ และสวัสดิการ เงินกองทุ น และเงินสํารองเพื่ อ ใช้จ่ายในกิจการของสํานั กงานแล้ว
เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้ของรัฐ
เงินสํารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสํานักงานตามวรรคสอง ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดา
ซึ่ ง ตั้ ง ไว้ เ ผื่ อ ขาด เงิ น สํ า รองเพื่ อ ขยายกิ จ การ เงิ น สํ า รองเพื่ อ ไถ่ ถ อนหนี้ และเงิ น สํ า รองอื่ น
ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายกํ า หนด ทั้ ง นี้ การกํ า หนดวงเงิ น สํ า รองแต่ ล ะประเภทต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การนําเงินสํารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ทรั พ ย์ สิ น ของสํ า นั ก งานไม่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด แห่ ง การบั ง คั บ คดี แ ละผู้ ใ ดจะยกอายุ ค วาม
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้
มาตรา ๒๕ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้
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ปีบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๒๖ ให้สํานักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา
ให้ ค ณะกรรมการนโยบายแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการนโยบาย
ในการตรวจสอบภายใน ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน
มาตรา ๒๘ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี รายงานผลการสอบบั ญ ชี ต่ อ คณะกรรมการนโยบายเพื่ อ เสนอ
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ภ ายในหนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี และให้ สํ า นั ก งานเผยแพร่ ง บการเงิ น
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
หมวด ๔
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตรา ๒๙ ให้ สํานั กงานจัดทํ านโยบายและแผนภาพรวมเพื่ อการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษ
ภาคตะวั น ออก แผนการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในภาพรวม แผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
กํ า หนดหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การเสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่าวในการดําเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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โดยให้ยึดหลักการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา ๓๐ เมื่ อ คณะกรรมการนโยบายให้ ค วามเห็ น ชอบแผนตามมาตรา ๒๙ แล้ ว
ให้ สํ านั ก งานร่วมกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด ทํ ารายละเอี ย ด
ของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้ สอดคล้ อ งกั บ แผน ดั ง กล่ า ว โด ยต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภ ายใน ห นึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนนั้น
แผนผั งการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งคํ า นึ งถึ ง
ความต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคของพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้
(๑) ระบบสาธารณูปโภค
(๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม
(๕) ระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมแก่ ก ารประกอบอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ
(๖) ระบบบริหารจัดการน้ํา
(๗) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
(๘) ระบบป้องกันอุบัติภัย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคํานึงถึงความสัมพันธ์
กับชุมชน สุขภาวะของประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
ทั้ งนี้ โดยให้ ส ร้างความรับ รู้ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ และรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๓๑ ในระหว่างการจัดทําแผนผังตามมาตรา ๓๐
(๑) ให้ดําเนินการตามหลักวิชาการผังเมือง
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(๒) คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายและแผน
ตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้
มาตรา ๓๒ แ ผ น ผั งที่ จั ด ทํ าขึ้ น ต าม ม าต รา ๓ ๐ เมื่ อ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ช อ บ จาก
คณะกรรมการนโยบายและคณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ผั ง เมื อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ ง
ในส่ วนที่ ใช้ บั งคั บ ในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออกอยู่ ก่ อ นวัน ที่ ค ณะรัฐมนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนผั งนั้ น
เป็ น อั น ยกเลิ ก ไป และให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ผั งเมื อ งขึ้ น ใหม่ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ แผนผั งดั งกล่ าว ในระหว่างที่ ยังจั ด ทํ าผั งเมื อ งไม่ แ ล้ ว เสร็จ ให้ ถื อ ว่าแผนผั งที่ ค ณะรัฐมนตรีอ นุ มั ติ
เป็ น ผั ง เมื อ งรวมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ งสํ า หรั บ แต่ ล ะจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการใดเพื่อการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือเพื่อสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้นจําเป็นต้องดําเนินการภายใน
หรื อ ภายนอกเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก หากการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจ
ของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือสํานักงานเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง หมดหรื อ บางหน่ ว ยร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การหรื อ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การก็ ได้ โดยคณะรั ฐ มนตรี
จะกํ า หนดระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ มาตรฐาน และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การ
ให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายกําหนดให้ผู้ดําเนินการนั้นต้องได้รับอนุมัติหรือ
อนุ ญ าตหรื อ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยใด ให้ ค ณะกรรมการนโยบาย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบแทนหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบ
ก่อนเข้าดําเนินการ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือ
ให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
สํานักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
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ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือสํานักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะมอบให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้น
ได้ รั บ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตหรือ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายแทนหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือสํานักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ต้องควบคุมดูแลการดําเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์
ในการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก ให้สํานักงานมีอํานาจดําเนิน การโดยวิธีการจัดซื้อ เช่า
เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน หรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ก่อนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น
คณะหนึ่ง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมทางด้านการเงิน ตลอดจนผลกระทบและ
แนวทางหรือมาตรการป้ อ งกัน แก้ไข หรือ เยียวยาผลกระทบดั งกล่าว และความคุ้ม ค่าที่ ป ระชาชน
ในพื้นที่และรัฐจะได้รับ
ที่ ดิ น ที่ สํ า นั ก งานได้ ม าตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ สํ า นั ก งานมี อํ า นาจใช้ ห รื อ จั ด หาประโยชน์
ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด และถ้าเป็นที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือ
แลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานและให้สํานักงาน
มีอํานาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้
มาตรา ๓๕ ให้ สํ า นั ก งานและผู้ ซึ่ ง ทํ า ธุ ร กรรมกั บ สํ า นั ก งานในกิ จ การเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ บ รรดาที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ ต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม ได้ รั บ ยกเว้ น
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจให้สํานักงานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อการดําเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดําเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินสําหรับที่ดินส่วนนั้น
ในการใช้ ที่ ดิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อํ า นาจของคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบาย และให้หน้าที่
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และอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน้าที่และ
อํานาจของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
ที่ดินที่สํานักงานมีอํานาจใช้ตามวรรคหนึ่ง สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
จะมอบให้ บุ คคลอื่ นใช้ โดยมี ค่ าตอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
ในกรณี ที่ที่ดินที่สํานักงานมีอํานาจเข้าใช้ตามวรรคหนึ่งมีบุคคลอื่นมีสิทธิใช้ประโยชน์อยู่ก่อน
ให้ สํ า นั ก งานจั ด หาที่ ดิ น อื่ น ให้ ผู้ นั้ น ใช้ แ ทนหรื อ จะจ่ า ยค่ า ชดเชยหรื อ ให้ ป ระโยชน์ ต อบแทนอื่ น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๓๗ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๖ และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
อนุ ญ าต ให้ สิ ท ธิ หรื อ ให้ สั ม ปทานแก่ บุ ค คลซึ่ ง ดํ า เนิ น การอั น เป็ น ประโยชน์ โดยตรงต่ อ การพั ฒ นา
เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั นออกตามกฎหมายดั งต่ อ ไปนี้ ด้ วย แต่ ในกรณี เป็ นการดํ าเนิ นการภายนอก
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะต้องเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น
(๑) ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ ลงวั น ที่ ๒๖ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๕
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอํานาจของกระทรวงการคลัง
(๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
(๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
(๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
(๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ในการอนุมัติ อนุญ าต ให้สิทธิ หรือ ให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบาย
คํานึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามกฎหมายนั้น แต่ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย
เห็นว่าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเช่นว่านั้นจะทําให้การอนุมัติ อนุญาต
ให้ สิท ธิ หรือ ให้ สัม ปทานดั งกล่าวมี ประสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น ให้ แจ้งให้ ผู้มีห น้ าที่ และอํานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็น และเมื่อคณะกรรมการนโยบายพิ จารณาแล้ว ให้ประกาศหลักเกณฑ์
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วิธีการ หรือเงื่อนไขที่เห็นสมควรในราชกิจจานุเบกษา และให้คณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้อนุ มัติ อนุ ญ าต ให้ สิท ธิ หรือให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ งแล้ว
ให้ เลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานของสํ า นั ก งานซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายมี ฐ านะเป็ น เจ้ า พนั ก งานหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสํานักงานให้เกิดประสิทธิภาพ เลขาธิการ
อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํ านั ก งานเป็ น การชั่ วคราวได้ แต่ ต้ อ งทํ าความตกลงกั บ หน่ วยงานของรัฐนั้ น ก่ อ น และเมื่ อ หมด
ความจําเป็นเมื่อใด ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม
คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งในระหว่างปฏิบัติงานในสํานักงานด้วยก็ได้
หมวด ๕
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ
คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้ า หมายพิ เ ศษด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น หรื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กิ จ การที่ เกี่ ย วเนื่ อ งหรื อ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
ความเชี่ยวชาญจากผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ที่มีศักยภาพสูงด้วย
ในการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิ เศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกําหนดจาก
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใด
ด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยานยนต์สมัยใหม่
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(๕) การแปรรูปอาหาร
(๖) หุ่นยนต์
(๗) การบินและโลจิสติกส์
(๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(๙) ดิจิทัล
(๑๐) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร
ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เศษตามวรรคสอง ให้ นํ า หลั ก การ
การออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกมาประกอบการพิจารณาด้วย
ในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เศษตามวรรคสอง ให้ คํ า นึ ง ถึ ง การจั ด สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกและการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ และผู้ ซึ่ งเข้ ามา
ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะกําหนดให้พื้นที่ใดในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้
ก่ อ นการกํ าหนดเขตส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษตามวรรคหนึ่ ง ให้ สํ า นั ก งานจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แก่ประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย พร้อมทั้งจัดทําร่างแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ น ในเขตส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ โดยให้ นํ า ความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ ด้ ว ย
โดยอนุ โลม และให้ เผยแพร่ผ ลการศึ ก ษาและร่างแผนผั งดั งกล่ า วในระบบเครือ ข่ า ยสารสนเทศของ
สํานักงานและวิธีการอื่นที่ทําให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไปด้วย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔๑ เจ้ า ของที่ ดิ น ซึ่ ง มี ที่ ดิ น ที่ ตั้ ง อยู่ ภ ายในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
อาจขอให้สํานักงานดําเนินการกําหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และชําระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา
๔๐ วรรคสอง ตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
ในกรณี ที่ สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว เห็ น ว่ า ที่ ดิ น บริ เวณดั ง กล่ า วเหมาะสม
ที่ จ ะประกาศกํ า หนดให้ เป็ น เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ และผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ดั ง กล่ า วได้ ใ ห้
ความยิ น ยอมที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบการเยี ย วยาผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชาชนหรือ ชุ ม ชนที่ อ าจได้ รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดแล้ว ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาเพื่อประกาศกําหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ประชาชนในพื้ น ที่ ร่ ว มกั น ยื่ น คํ า ขอ สํ า นั ก งาน
จะดํ า เนิ น การโดยลดหรื อ ยกเว้ น ค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ก็ ได้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๔๒ การจั ด ตั้ ง เปลี่ ย นแปลงเขต และการยุ บ เลิ ก เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษ
แต่ละเขต ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๒) วัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๓) บริเวณของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีแผนที่กําหนดแนวเขตไว้ท้ายประกาศด้วย
(๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ให้นําความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การจัดทําแผนผังและ
ผลบังคับของแผนผังตาม (๔) ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ การดําเนินการหรือการกระทําใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กั บ กฎหมายดั งต่ อ ไปนี้ หากกฎหมายกํ าหนดให้ ผู้ ดํ าเนิ น การหรือ ผู้ กระทํ าต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติ อนุ ญ าต
ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้องจดทะเบียน
หรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
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อนุ ญ าต ออกใบอนุ ญ าต หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการรั บ จดทะเบี ย นหรื อ
รับแจ้งตามกฎหมายนั้น
(๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๕๔ (๑)
หรือ (๒) อยู่ต่อในราชอาณาจักร
(๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
(๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือได้จดทะเบียนหรือ
แจ้งต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ถือ ว่าผู้ดําเนิ น การหรือ ผู้กระทํ าการนั้ นได้รับ อนุมัติ อนุ ญ าต
ใบอนุ ญ าต หรือ ความเห็ น ชอบจากหน่ วยงานของรัฐหรือ คณะกรรมการตามกฎหมายนั้ น แล้ ว หรือ
ได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว
ภายใต้บังคับวรรคสี่ การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญ าต ให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียน
หรื อ รั บ แจ้ ง ตามวรรคสอง เลขาธิ ก ารต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้
ตามกฎหมายนั้ น และต้ อ งแจ้ งหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ คณะกรรมการตามกฎหมายนั้ น หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ตามกฎหมายตามวรรคสาม จะทํ า ให้ ก ารอนุ มั ติ อนุ ญ าต ออกใบอนุ ญ าต ให้ ค วามเห็ น ชอบ
รั บ จดทะเบี ย น หรื อ รั บ แจ้ ง ตามกฎหมายนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ให้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
คณะกรรมการตามกฎหมายนั้ น เพื่ อ เสนอความเห็ น และเสนอคณะกรรมการนโยบายพิ จ ารณา
หากคณะกรรมการนโยบายเห็ น ชอบ ให้ เลขาธิก ารดํ าเนิ น การตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อ นไข
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น แทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิม
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เลขาธิ ก ารจะมอบอํ า นาจตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร องเลขาธิ ก าร พนั ก งานของสํ า นั ก งานหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ในหน่ วยงานใดที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารแทนก็ ได้ เมื่ อ มี การมอบอํ านาจดั งกล่ าว
ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานของสํานักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับมอบอํานาจ
ตามวรรคห้ า มีฐานะเป็ นเจ้าพนั กงานหรือ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีห น้าที่และอํานาจในการบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียนหรือ
แจ้ ง ตามมาตรา ๔๓ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ของเลขาธิ ก ารต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณ าอุ ท ธรณ์
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนั้น
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๕ ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือ
รับแจ้งตามมาตรา ๔๓ ให้เลขาธิการมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายหรือค่าอื่นใด
ที่กฎหมาย ข้อบัญ ญั ติ หรือเทศบัญ ญั ติว่าด้วยการนั้นกําหนดไว้ และให้มีอํานาจเรียกเก็บค่าบริการ
ในการดําเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ าตอบแทน ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ค่ าอื่ น ใดที่ เลขาธิ ก ารเรีย กเก็ บ ตามวรรคหนึ่ ง
ให้นําส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อ เครื่องหมาย หรือถ้อยคําในประการที่น่าจะทําให้ประชาชน
เข้าใจว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยมิได้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ คณะกรรมการนโยบายจะกําหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบํารุงกองทุนตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายก็ได้
มาตรา ๔๘ ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามหมวดนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการประกอบกิจการหรือห้องชุดเพื่อการประกอบกิจการ
หรือการอยู่อาศัยตามมาตรา ๔๙
(๒) สิทธิในการนําคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
(๓) สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
(๔) สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน
(๕) สิทธิประโยชน์อื่นตามมาตรา ๕๙
ในการกําหนดสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายจะกําหนดให้แตกต่างกันก็ได้
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
มาตรา ๔๙ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลและ
เป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รบั อนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น คนต่ า งด้ า ว
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดมี สิท ธิถือกรรมสิ ท ธิ์ในห้ อ งชุด โดยได้รับการยกเว้นจากการจํากัดสิท ธิ
ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ผู้ ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ และจํ า นวนที่ ดิ น หรื อ ห้ อ งชุ ด ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เกิ น ที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๔๙ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ แต่มิได้มีการประกอบกิจการภายในเวลาสามปี หรือหยุดประกอบกิจการในที่ดินดังกล่าว
ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องจําหน่ายที่ดินดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สํานักงานแจ้งให้ทราบ มิฉะนั้น
ให้ สํ า นั ก งานมี อํ า นาจดํ า เนิ น การให้ มี ก ารจํ า หน่ า ยที่ ดิ น ดั ง กล่ า วแทนผู้ ป ระกอบกิ จ การแล้ ว คื น เงิ น
ที่ได้จากการจําหน่ายที่หักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรมเข้ามาประกอบกิจการหรือทํางานในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ บุคคลดังกล่าวรวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตรที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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หรือเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับการลดหย่อนภาษี สิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาต
ทํางาน และสิทธิอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดก็ได้
ลักษณะของบุคคลและสิทธิที่จะได้รับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๒ การเช่ า เช่ า ช่ ว ง ให้ เ ช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า ช่ ว งที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ มิให้นําความในมาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ทําสัญญาเช่าเป็นกําหนดเวลา
เกินห้าสิบปี ถ้าได้ทําสัญญากันไว้เป็นกําหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่า
อาจทําได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายมี ม ติ ใ ห้ นํ า ที่ ร าชพั ส ดุ ม าใช้ เพื่ อ ประโยชน์
ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการนําไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อํานาจทั้งปวงของ
กรมธนารักษ์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุนั้นเป็นอํานาจของสํานักงาน แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน ทั้งนี้
คณะกรรมการนโยบายอาจกํ า หนดให้ สํ า นั ก งานแบ่ ง สั ด ส่ ว นรายได้ ที่ ได้ รั บ จากการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น
ให้เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือกรมธนารักษ์ก็ได้
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง มิให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ
การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ ค ณะกรรมการนโยบายกํ าหนด และเมื่ อ ได้ จ ดทะเบี ยนตามหลั ก เกณฑ์ ดั งกล่ าวแล้ ว ให้ ถื อ ว่ าได้ มี
การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การให้เอกชนร่วมลงทุ นในกิจการของรัฐ เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะมีมติเป็นรายกรณี ให้ถือว่า
เป็นการร่วมทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษซึ่ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๔๘ (๒) มี สิ ท ธิ นํ า คนต่ า งด้ า วดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ข้ า มาและ
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หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อยู่ในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญ าตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินกําหนด
จํานวนหรือระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๒) ผู้บริหารหรือผู้ชํานาญการ
(๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (๑) หรือ (๒)
สิทธิการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งการนําคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามา
และอยู่ ในราชอาณาจั ก รตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค คลผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เศษตามที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนดให้เชิญชวนให้เข้ามาทํางานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วยโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังมิได้เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเลขาธิการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป
กรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธิการอนุญาตให้คนต่างด้าว
นั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปได้
มาตรา ๕๕ ภายใต้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ให้ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า มาและ
อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รตามมาตรา ๕๔ (๑) และ (๒) มี สิ ท ธิ ทํ า งานตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารทํ า งานที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสืออนุญาต
ของเลขาธิการมี ส ถานะเป็ น ใบอนุ ญ าตทํ างานของคนต่ างด้ าวตามกฎหมายว่าด้ วยการบริห ารจั ด การ
การทํางานของคนต่างด้าว
มาตรา ๕๖ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น หรื อ
ลดหย่อนภาษีอากรตามมาตรา ๔๘ (๓) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นอกจากสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดหรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตประกอบการเสรีด้วยก็ได้
มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบาย
อาจประกาศให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ
ไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๕๘ ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๔)
มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณา
ตกลงร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
มาตรา ๕๙ เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาในเขตส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิ เศษ หรือ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ เขตส่ งเสริม เศรษฐกิ จ พิ เศษ ได้ รับ สิ ท ธิพิ เศษอื่ น ใด
ตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพใดมีกฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาต
ต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าต จดทะเบี ย น หรื อ รั บ รองก่ อ นการประกอบวิ ช าชี พ
ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรอง
ให้ประกอบวิชาชีพนั้นในประเทศที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพื่อกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๒) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อํานาจ
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หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และอํ า นาจของ
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายด้วย
มาตรา ๖๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายพิ เศษในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ
อากาศยาน มิให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๓ มาตรา ๔๑/๓๓ และมาตรา ๔๑/๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยาน และผู้ ขอรับ ใบรับ รองหน่ วยซ่ อ ม ซึ่ งประกอบกิจ การในเขตส่งเสริม เศรษฐกิ จพิ เศษ
แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือ
ผู้ ข อรั บ ใบรั บ รองหน่ ว ยซ่ อ ม ซึ่ ง ประกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หมวด ๖
กองทุน
มาตรา ๖๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชน
ที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตรา ๖๒ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินบํารุงตามมาตรา ๔๗
(๓) เงินสมทบจากรายได้ของสํานักงานตามมาตรา ๒๔ (๒)
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เงิน และทรัพ ย์สิ น ที่ เป็ น ของกองทุ น ไม่ ต้ อ งนํ าส่ งคลังเป็ น รายได้ แ ผ่น ดิ น ตามกฎหมายว่าด้ วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๖๓ ให้สํานักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุน
แยกออกจากงบประมาณของสํานักงาน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๖๔ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชุมชน
บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (๑) และ (๒) ให้คํานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๖๕ ให้ น ายกรัฐมนตรีมีห น้ าที่ และอํานาจกํากับโดยทั่ วไปซึ่งกิจการของสํานั กงาน
เพื่อการนี้จะสั่งให้สํานักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่าสํานักงานกระทําการใดอันมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สํานักงานยับยั้งหรือระงับการกระทําการนั้นได้
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ ให้ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออกและเขตส่ งเสริ ม ตามคํ า สั่ งหั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวัน ที่ ๑๗ มกราคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ เป็ น เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกหรือ เขตส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพิเศษ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้
จะได้มีมติให้ยกเลิกหรือกําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวัน ออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุ ท ธศักราช ๒๕๖๐ ที่ มีอ ยู่ในวัน ก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทําหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ซึ่งต้อ งจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายภายในหกสิบ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๙ ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
เลขาธิ ก ารตามมาตรา ๑๖ ซึ่ ง ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๐ ให้ โอนบรรดาหน้ าที่ และอํานาจ กิจการ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี้ ความรับ ผิด
รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวั น ที่ ๑๗ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ไปเป็นของสํานักงาน
มาตรา ๗๑ ให้ ถื อ ว่ า การดํ า เนิ น การใด ๆ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลขาธิก ารคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก และสํ านั ก งาน
เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือดําเนินการไปแล้ว
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อ ง มาตรการเพิ่ มประสิท ธิภ าพการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออก
ลงวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ และคํ าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย
ตามพระราชบัญญัตินี้จะได้มีมติให้ยกเลิกหรือกําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๗๒ ให้ถือว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน
หรือรับแจ้ง รวมถึงการดําเนินการใด ๆ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายภายในเขตส่งเสริมของ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ได้อนุมัติ อนุญาต
ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง หรือดําเนินการไปแล้วตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐
เรื่ อ ง มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ลงวั น ที่
๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐
เรื่ อ ง ข้ อ กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก ลงวั น ที่
๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการขอให้มา
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนา
ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออก ลงวัน ที่ ๑๗ มกราคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ ผู้ ใดประสงค์
จะเป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของสํ านั ก งาน ให้ แ สดงความจํ านงเป็ น หนั งสื อ ต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงานแล้ว ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็น
การออกจากราชการหรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการหรือ กฎหมายว่ าด้ วยกองทุ น บํ าเหน็ จ บํ านาญข้ าราชการหรือ กฎหมายจั ด ตั้ งหน่ วยงานนั้ น
แล้วแต่กรณี หรือในกรณีเป็นลูกจ้าง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่งหรือ
ทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ในกรณีผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่งยังมีสัญญาที่จะต้องรับราชการหรือ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ กําหนดไว้เพื่ อชดใช้ทุนแล้ว ให้นับระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานกับสํานักงาน
เป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สูง หากมีก ารพัฒ นาพื ้น ที ่อ ย่า งต่อ เนื่อ ง เป็น ระบบและโดยสอดคล้อ งกับ หลัก การพัฒ นา
อย่างยั่งยืนแล้วจะทําให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่
ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม
และเป็น มิต รต่อ สิ ่ง แวดล้อ มและการเกษตรกรรมดั ้ง เดิม ตลอดจนวิถ ีช ีว ิต ของชุม ชนในพื ้น ที ่ด ัง กล่า ว
แต่ก ฎหมายที ่ใ ช้บ ัง คับ อยู ่ใ นปัจ จุบ ัน ไม่เอื ้อ ต่อ การพัฒ นาพื ้น ที ่ต ามแนวทางดัง กล่า ว ไม่ม ีก ารวางแผน
การบริห ารพื ้น ที ่แ บบองค์ร วม การพัฒ นาด้า นต่า ง ๆ จึง เป็น ไปอย่า งแยกส่ว นและกระจัด กระจาย
ผลของการขาดการบูร ณาการดังกล่าว ทําให้ไม่ส ามารถพัฒ นาพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกได้อ ย่างเต็ม ศัก ยภาพ
ทั ้ง การจัด ทํ า ระบบสาธารณูป โภคขั ้น พื ้น ฐานของหน่ว ยงานของรัฐ ต่า ง ๆ ยัง ขาดความต่อ เนื ่อ งและ
เชื่อมโยงกัน กรณีจึงสมควรกําหนดให้ภาคตะวัน ออกเป็น เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก มีการวางแผน
การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ชัด เจนแน่น อนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้น ที่ สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก พัฒ นาเมืองให้มีค วามทัน สมัยระดับนานาชาติ
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้ง
ให้ส ิท ธิป ระโยชน์แ ก่ผู ้ป ระกอบกิจ การในเขตส่ง เสริม เศรษฐกิจ พิเศษเป็น การเฉพาะ จึง จํ า เป็น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ญญัฐตมนตรี
ิ
สำนัพระราชบั
กเลขาธิการคณะรั

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้
าอยูก่หารคณะรั
ัวมหาวชิ
บดิการคณะรั
นทรเทพยวรางกู
ร
สำนักเลขาธิ
ฐมนตรีราลงกรณ
สำนักเลขาธิ
ฐมนตรี
ให้ไว้ ณ สำนั
วันทีก่ เลขาธิ
๑๕ กกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ารคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้ประกาศว่า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิไกขเพิ
ารคณะรั
มนตรี าด้สำนั
กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยที่เป็นการสมควรแก้
่มเติมฐกฎหมายว่
วยคณะสงฆ์
งทรงพระกรุ
ณฐาโปรดเกล้
ฯ ให้
ต ราพระราชบั
ญั ติ ขึ้น ไว้โสำนั
ดยคกาแนะน
าและยิ นฐมนตรี
ยอมของ
สำนักจึเลขาธิ
การคณะรั
มนตรี าสำนั
กเลขาธิ
การคณะรัฐญมนตรี
เลขาธิการคณะรั
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนั
ทาหน้
าที่รกัฐารคณะรั
สภา ดังฐต่มนตรี
อไปนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กเลขาธิ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นต้นไป
๓ ให้ฐยมนตรี
กเลิกความในมาตรา
ตรี แห่
งพระราชบัสำนั
ญญักตเลขาธิ
ิคณะสงฆ์
พ.ศ.
๒๕๐๕
สำนักมาตรา
เลขาธิการคณะรั
สำนักเลขาธิก๕ารคณะรั
ฐมนตรี
การคณะรั
ฐมนตรี
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
“มาตรา ๕ ตรี เพื่ อ ให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ แ ละคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา ตลอดจนการดู แ ล
สำนักเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิ
ารคณะรัฐมนตรี
สำนัเกกิเลขาธิ
ฐมนตรีญญา
การปกครองคณะสงฆ์
เป็นไปเพื
่อส่งเสริมการเผยแผ่
หลักกธรรมของพระพุ
ทธศาสนาให้
ดการพักฒารคณะรั
นาจิตใจและปั
และมีการรักษาพระธรรมวิ
ัยของคณะสงฆ์
เป็นไปอย่าสำนั
งถูกกต้เลขาธิ
องดีงกามโดยเคร่
ครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
สำนักนเลขาธิ
การคณะรัฐให้มนตรี
ารคณะรัฐงมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอน
สำนั
การคณะรั
ฐมนตรี และแต่
สำนักงเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรั
สมณศั
กดิก์ขเลขาธิ
องพระภิ
กษุในคณะสงฆ์
ตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบั
ญญัตินฐี้”มนตรี
มาตรา ๔ สำนั
ให้กเพิเลขาธิ
่มความต่
อไปนีฐ้เมนตรี
ป็นวรรคเจ็ดสำนั
ของมาตรา
๑๐ แห่ฐมนตรี
งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
การคณะรั
กเลขาธิการคณะรั
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
“ความในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนพระราชอานาจที่จะทรงพระกรุณาโปรด หรือมีพระราชวินิจฉัย
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้ปฏิบัติเป็นประการอืสำนั
่น”กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕ ให้ฐยมนตรี
กเลิ ก ความในมาตรา
๑๒ แห่ฐงมนตรี
พระราชบั ญ
ญักตเลขาธิ
ิ คณะสงฆ์
พ.ศ.ฐมนตรี
๒๕๐๕
สำนักมาตรา
เลขาธิการคณะรั
สำนักเลขาธิการคณะรั
สำนั
การคณะรั
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
“มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
กเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
ารคณะรัฐมนตรี
สำนังตัก้งเลขาธิ
การคณะรั
ฐมนตรี
โดยตสำนั
าแหน่
ง และกรรมการอื
่นอีกไม่เกิสำนั
นยี่สกิบเลขาธิ
รูปซึก่งพระมหากษั
ตริย์ทรงแต่
จากสมเด็
จพระราชาคณะ
พระราชาคณะ หรื อสำนั
พระภิ
กษุ ซกึ่ งารคณะรั
มี พรรษาอั
นสมควร สำนั
และมี
จริ ยกวัารคณะรั
ต รในพระธรรมวิ
กเลขาธิ
ฐมนตรี
กเลขาธิ
ฐมนตรี นั ยที่ เหมาะสมแก่
การปกครองคณะสงฆ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งและการดาเนินการตามมาตรา ๑๕ (๔) และวรรคสอง ให้เป็นไป
กเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรี
กเลขาธิ
การคณะรั
ตามพระราชอัธยาศัย สำนั
โดยจะทรงปรึ
กษาหารื
อกับสมเด็จสำนั
พระสั
งฆราชก่
อนก็ได้ฐมนตรี
”
๖ ให้ฐยมนตรี
กเลิกความในมาตรา
แห่งพระราชบั
ติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักมาตรา
เลขาธิการคณะรั
สำนักเลขาธิ๑๔
การคณะรั
ฐมนตรี ญญัสำนั
กเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรีและ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
“มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
สำนักเลขาธิ
การคณะรั
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และอาจได้
รับการแต่
งตั้งอีฐกมนตรี
ได้”
มาตรา ๗ สำนั
ให้ยกเลขาธิ
กเลิกความในมาตรา
งพระราชบั
ญญัติคณะสงฆ์
การคณะรัฐมนตรี๑๕ แห่
สำนั
กเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
“มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคม
สำนักงเลขาธิ
ารคณะรั
ฐมนตรี
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่
ตั้งพ้นกจากต
าแหน่
งเมื่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มรณภาพ
สำนัก(๑)
เลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๓) ลาออก
สำนัก(๔)
เลขาธิ
การคณะรัฐตมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรั
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พระมหากษั
ริย์มีพระบรมราชโองการให้
ออก ฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ พระมหากษัตริย์อาจทรงแต่งตั้ง
การคณะรั
การคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พระภิสำนั
กษุกตเลขาธิ
ามมาตรา
๑๒ ฐมนตรี
รูปใดรูปหนึสำนั
่งเป็นกเลขาธิ
กรรมการแทน
กรรมการซึ่งได้สำนั
รับแต่
งตั้งตามความในวรรคสองให้
่ในตกาแหน่
ากับวาระที
่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”
กเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี อยูสำนั
เลขาธิงกเท่ารคณะรั
ฐมนตรี
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
การคณะรัฐมนตรี
สำนั
การคณะรั
“มาตรา ๑๕สำนั
ทวิกเลขาธิ
พระบรมราชโองการตามมาตรา
๑๐กเลขาธิ
วรรคเจ็
ด การแต่ฐมนตรี
งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
ตามมาตรา
๑๒การคณะรั
และการให้
กรรมการมหาเถรสมาคมพ้
นจากต
าแหน่งตามมาตรา
ให้นายกรั
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิ
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิ๑๕
การคณะรั
ฐมนตรี
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
การคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิ
มนตรี๒๕๓๕สำนั
กเลขาธิ
ฐมนตรี
ซึ่งแก้สำนั
ไขเพิกเลขาธิ
่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติคณะสงฆ์
(ฉบักบารคณะรั
ที่ ๒) ฐพ.ศ.
และให้
ใช้กคารคณะรั
วามต่อไปนี
้แทน
“มาตรา ๒๐/๑
่อประโยชน์
แก่กฐารปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลางและส่
นภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่
สำนักเพืเลขาธิ
การคณะรั
มนตรี
สำนักเลขาธิ
การคณะรัฐวมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๒ การแต่งตั้งและการกาหนดอานาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ ให้เป็นไป
กเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามหลักเกณฑ์และวิธสำนั
ีการที
่กาหนดในกฎมหาเถรสมาคม”
๑๐ ให้เฐพิมนตรี
่มความต่อไปนี
นมาตรา
๒๐/๒ฐมนตรี
แห่งพระราชบั
ติคณะสงฆ์
๒๕๐๕
สำนักมาตรา
เลขาธิการคณะรั
สำนั้เกป็เลขาธิ
การคณะรั
สำนัญกญั
เลขาธิ
การคณะรัพ.ศ.
ฐมนตรี
“มาตรา ๒๐/๒ การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชดาริ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นประการใด ให้ดาเนินการไปตามพระราชดารินั้น
สำนักสเลขาธิ
การคณะรั
มนตรี
สำนักเลขาธิ
ารคณะรั
สำนักเลขาธิ
การคณะรั
าหรับการแต่
งตั้งฐและถอดถอนพระภิ
กษุผู้ดการงต
าแหน่ฐมนตรี
งปกครองคณะสงฆ์
ตาแหน่
งอื่น ให้ฐดมนตรี
าเนินการ
ไปตามพระราชบัญญัตสำนั
ินี้ กเว้เลขาธิ
นแต่จกะมี
พระราชด
าริเป็นประการอื
่น” การคณะรัฐมนตรี
ารคณะรั
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิ
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ ระราชบัญญัตินี้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่
สำนักเลขาธิ
การคณะรั
การคณะรัญฐญั
มนตรี
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.
๒๕๐๕ฐมนตรี
ซึ่งแก้ไขเพิสำนั
่มเติกมเลขาธิ
โดยพระราชบั
ตินี้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระราชโองการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันสำนั
ทร์โกอชา
สำนันายกรั
กเลขาธิฐกมนตรี
ารคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การคณะรั
สำนักเลขาธิ
การคณะรั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้บัญสำนั
ญัตกิให้เลขาธิ
พระมหากษั
ตริยฐ์ทมนตรี
รงเป็นพุทธมามกะ
และทรงเป็
นอัฐคมนตรี
รศาสนูปถัมสำนั
ภก กและตามโบราณราชประเพณี
ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็
้น พระมหากษั
ย์ทรงอุ
ปถัมกภ์ารคณะรั
และคุ้มครองพระพุ
สำนันกเวลาช้
เลขาธิากนานนั
ารคณะรั
ฐมนตรี ตริสำนั
กเลขาธิ
ฐมนตรี ทธศาสนา รวมทั้ง
ทรงทานุบ ารุงสังฆมณฑลให้เจริญมั่นคงเป็ น ไปตามแบบแผนอันเรียบร้อยตลอดมา เพื่อให้ พระพุทธศาสนา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รุ่งเรืองถาวรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม มีความร่มเย็นผาสุก
สำนักเลขาธิ
ฐมนตรี
การคณะรั
ฐมนตรี
แก่ประชาชนและเป็นประโยชน์
แก่กปารคณะรั
ระเทศชาติ
สมควรบัญสำนั
ญัตกิกเลขาธิ
ฎหมายให้
เป็นการสื
บทอดและธารงรักษาไว้
ซึ่งพระราชอ
านาจตามโบราณราชประเพณี
าเป็นกต้ารคณะรั
องตราพระราชบั
ี้ กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
สำนัจึงกจเลขาธิ
ฐมนตรี ญญัตินสำนั

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๒
๓
๔
๕

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๑๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๖ หน้า ๕
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๓๔ ก ตอนพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
มีการพัฒนาและมีความมั่นคงด้านวัคซีน โดยมีวัคซีนที่ได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพออันจะเป็นประโยชน์
ต่อการสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบั ญ ญั ติค วามมั่น คงด้านวัคซี นแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วั ค ซี น ” หมายความว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิต จากสิ่ งมี ชี วิต หรือ ที่ ได้ จ ากการสั งเคราะห์ ห รื อ
กระบวนการอื่นใด ที่นามาใช้กระตุ้นหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือ
ลดความรุนแรงของโรค ทั้งในคนและสัตว์
“ความมั่นคงด้านวัคซีน” หมายความว่า การเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การดาเนินการ
ให้ มี ป ริม าณวัคซี น เพี ย งพอต่ อความต้ องการ มี คุณ ภาพ มีค วามปลอดภั ย และมีป ระสิ ท ธิภ าพใน
การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค เพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ข องประชาชน ทั้ ง ในสถานการณ์ ป กติ แ ละ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมวด ๑
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการวั ค ซี น แห่ ง ชาติ ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบคน ได้แก่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวนไม่ เกิ น สิ บ คน ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจากผู้ ซึ่ งได้รั บ
การสรรหาจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง
ด้านการแพทย์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านเภสัชกรรม
ด้านวัคซีน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๕) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๘) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
เป็ น ผู้ ซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายให้ เป็ น ประธานกรรมการ กรรมการ หรือ ผู้แ ทนของสถาบั น ใน
การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๒๒ (๘)
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการแทน หรือ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) คณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ รองประธานกรรมการเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ านวั ค ซี น แห่ งชาติ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน หรือการให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ การจัดหา และการกระจายวัคซีน รวมทั้ง
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อการวิจัย การผลิต การจาหน่าย และ
การกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือการจาหน่ายวัคซีนให้แก่องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ
เป็นประเทศคู่ค้า
(๔) กาหนดกรอบงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น แห่ งชาติ รวมทั้ งเสนอแนะให้ ห น่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทา แก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันการดาเนินงานด้านวัคซีน
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบตาม (๒) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตกิ ารอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการก็ได้
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน
หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๒
ความมั่นคงด้านวัคซีน
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา
การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจาเป็นสาหรับการใช้วัคซีน
เพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน
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การจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรา ๑๖ เพื่ อ ให้ การวิจั ย การพั ฒ นา หรือ การผลิต วัค ซี น เป็ น ไปตามนโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ค วามมั่ น คงด้ านวัค ซี น แห่ งชาติ คณะกรรมการอาจขอความร่ วมมื อ ส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่ วยงานอื่น ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ให้ ดาเนิน การหรือ
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีนตามสมควร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ ผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารจัดการ ผู้จัดหา
ผู้กระจาย หรือผู้ให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ
การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน
(๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
การได้รับ สิ ท ธิป ระโยชน์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องและระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด กาหนดให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต
การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีน
หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องดาเนินการหรือต้องเสียค่าธรรมเนียม อันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสม
หรือเกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวได้
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน
ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่กาหนด
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(๒) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วน
การใช้วัคซีนภายในประเทศ
(๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน
(๔) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจาเป็น
ในกรณี ที่ ไม่ อ าจขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการได้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้รัฐมนตรีออกประกาศไปก่อน แล้วดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน
สามวันทาการ ในกรณีที่มิได้ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด หรือคณะกรรมการไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สถาบันแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจาเป็นสิ้นสุดลงแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศนั้น
หมวด ๓
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
มาตรา ๑๙ ให้จัดตั้งสถาบันขึ้น เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ”
สถาบั น มี ฐานะเป็ น นิ ติ บุ คคลและเป็ น หน่ วยงานของรัฐที่ ไม่ เป็ น ส่ วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๒๐ ให้ สถาบัน มีที่ ตั้งของสานักงานใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด อื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่เห็ น สมควร คณะกรรมการบริหารสถาบันโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจตั้ง
สานักงานสาขาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๑ สถาบันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไรเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการให้มกี ารวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน
ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสาหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๓) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเกี่ยวกับวัคซีน
(๕) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับ วัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒ นาข้อมูลและ
สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
ของประเทศ
มาตรา ๒๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๑ ให้สถาบันเป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะอนุกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ และประสานงาน
ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ดั งกล่ าว รวมทั้ ง
จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการให้มกี ารวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน
ให้ มี คุ ณ ภาพและมีป ริม าณเพี ย งพอสาหรับ ที่ จะใช้ทั้ งในสถานการณ์ ป กติแ ละในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น
และจัดให้มีทุนการวิจัยและทุนอุดหนุน เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการดาเนินการดังกล่าว
(๓) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ด้านวัคซีนของประเทศ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ
และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(๕) ส่งเสริม สนั บ สนุ น หรือด าเนิน การพั ฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรด้ านวัค ซีน ของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม และจัดให้มีทุนการศึกษาสาหรับบุคลากรดังกล่าว
(๖) ก่อตั้งสิทธิ ทานิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสถาบัน ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
(๗) ทาความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) จัดตั้งนิติบุคคลหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบคุ คลอืน่ ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๙) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๑๐) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
(๑๑) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสถาบัน
การจัดตั้งนิติบุคคลหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๘) และการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน
ตาม (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๓ ทุนและทรัพย์สินของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๕๓
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) เงิน อุ ด หนุ น จากภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น รวมทั้ ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการดาเนินกิจการของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๒๔ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
อาจนารายได้ของสถาบันในจานวนที่เห็นสมควรนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี บุคคลใดจะยกอายุความ
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
บรรดาทรัพย์สินที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินรายได้
ของสถาบัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน เว้นแต่บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยใช้เงินรายได้
ตามมาตรา ๒๓ (๒) ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ แต่สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ จาหน่าย และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๒๖ บรรดารายได้ ทรัพ ย์ สิน หรือการใช้จ่ ายเงิน ของสถาบั น ต้ องจัด การหรือ
ใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา ๒๑
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน ต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กาหนดไว้ แต่ถ้า
มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศให้หรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทั้งนี้ การเก็บรักษา
และเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมวด ๔
การบริหารและการดาเนินการ
มาตรา ๒๗ ในการดาเนินกิจการของสถาบัน ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูง
เป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน ด้านการบริหาร ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสี่คน ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี ความรู้ มีผลงาน
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์
ด้านการสัตวแพทย์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพยาบาล ด้านเภสัชกรรม ด้านวัคซีน หรือด้านวิทยาศาสตร์
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ งของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไป
ซึ่งกิจการและการดาเนินการของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หน้าที่และอานาจ
เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และอนุมัติแผนการดาเนินงาน
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสถาบัน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๒) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน
และขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนงานดังกล่าว
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน
ของสถาบัน การบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล และการถอดถอนผู้อานวยการ
และการปฏิบัติงานของผู้อานวยการและการมอบอานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๘) กระท าการอื่ นใดที่ จาเป็ นหรือต่ อเนื่ องเพื่ อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ของสถาบั น หรือตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๕) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
บริ ห ารสถาบั น การแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการของคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั นและการประชุ มของ
คณะอนุกรรมการ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบัน ประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง ที่ปรึกษา และประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๒ ให้ สถาบัน มีผู้อานวยการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิด ชอบการบริหารงานของสถาบัน
ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการบริห ารสถาบั น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ งงานของสถาบั น และ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สถาบั น อาจมี รองผู้อ านวยการหรือ ผู้ ช่ วยผู้อ านวยการซึ่ งแต่งตั้ งจากเจ้าหน้ าที่ ห รือลู ก จ้ าง
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันและทาหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบันแทน
ผู้อานวยการตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
มาตรา ๓๓ ผู้อานวยการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ต้องเป็นผู้สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) เป็ น ผู้มี ค วามรู้ มีผ ลงาน และมีป ระสบการณ์ เหมาะสมกั บ กิจ การของสถาบั น ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
(๕) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๙)
มาตรา ๓๔ ผู้อ านวยการมี ว าระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้ รั บ แต่ งตั้ งอี ก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่ไม่มีผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโส
ตามลาดับรักษาการแทนผู้อานวยการ ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจอย่างเดียวกับผู้อานวยการ
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๒) ลาออก
(๓) มีการกาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารสถาบันกับผู้อานวยการ
(๔) คณะกรรมการบริหารสถาบันมีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
มติ ของคณะกรรมการบริห ารสถาบั น ให้ ถอดถอนผู้อ านวยการออกจากต าแหน่ งตาม (๔)
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาใน
สัญญาจ้าง
มาตรา ๓๖ ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจของสถาบัน
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
(๒) จัดทาแผนการดาเนิน งาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสถาบัน
เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่ออนุมัติ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณ และการบริหารด้านอื่น
ของสถาบัน ตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และหน้าที่
และอานาจของสถาบัน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทนของสถาบันใน
กิจการของสถาบัน เพื่อการนี้ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นิติกรรมใดที่ผู้อานวยการหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการกระทาโดยฝ่าฝืนระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการบริหารสถาบันจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๘ ให้ ค ณะกรรมการบริห ารสถาบั น เป็ น ผู้กาหนดอั ต ราเงิน เดื อนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๙ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๐ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามหน้าที่และอานาจของสถาบัน
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๔๒
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๙) หรือมาตรา ๓๓ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจาเป็นต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๔๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๐
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาใน
สัญญาจ้าง
มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
ในกรณี ที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน สาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญ
หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๔๓ การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน
กาหนดซึง่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทราบอย่างน้อย
ปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทาหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสถาบันตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔๔ ให้สถาบันจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหาร
สถาบันแต่งตั้งโดยความเห็ นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
เพื่ อ การนี้ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลัก ฐานต่ าง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างหรือบุคคลอื่น และเรียกให้ ส่งสรรพสมุด บัญ ชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบั น
เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๔๕ ให้สถาบัน ทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทาการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
คาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบัน โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบ และความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดาเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทาไว้ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินการตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือ
คณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดาเนินการ โดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด
การประเมินผลการดาเนินการของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน
จะได้กาหนดเพิ่มเติมขึ้น
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น คณะกรรมการบริหารสถาบันจะจัดให้มีการประเมินผล
การดาเนินการเป็นครั้งคราวด้วยก็ได้
ให้ ส ถาบั น รายงานผลการประเมิ น ผลการด าเนิ น การต่ อ รั ฐ มนตรี คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย
หมวด ๖
การกากับดูแล
มาตรา ๔๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การของสถาบั น
ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย และให้ สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดตั้ งสถาบั น นโยบายของรั ฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรี
มีอานาจสั่งให้ สถาบันชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาของสถาบันที่ขัด
ต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของสถาบันได้
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการวั ค ซี น แห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) และให้ผู้อานวยการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการวั ค ซี น แห่ งชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไปพลางก่ อ นจนกว่า จะมี ก ารแต่ งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๐ ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริห ารสถาบั น วัค ซี น แห่ งชาติ ต ามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น วั ค ซี น แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนครบวาระตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕
การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗ (๑)
และ (๓) ให้นับวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๑ ให้ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึ่งมาปฏิบัตงิ านของสถาบันเป็นการชั่วคราวดังกล่าวดารงตาแหน่ง
และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามตาแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิม
ที่ดารงตาแหน่งและได้รับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าเวลาทางานของบุคคลดังกล่าว
เป็นเวลาทางานติดต่อกันกับเวลาทางานในสถาบันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๒ การนับวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการตามมาตรา ๓๔ ให้นับวาระ
การดารงตาแหน่งของผู้อานวยการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีน แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบี ย บส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการขับ เคลื่ อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอันยกเลิก และให้โอนบรรดากิจการ
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีอยู่ในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๔ บรรดาระเบี ยบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้ ง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
และแผนแม่บทด้านวัคซีน ที่ออกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ วัค ซี น แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ใช้ อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกระเบียบและประกาศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ปั จจุ บั นกลไกการบริ ห ารจั ดการ
ด้ านวัคซี นของประเทศไทยยั งขาดความเป็ น เอกภาพ ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการบู รณาการนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา
การผลิต การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสาหรับการใช้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ให้แก่ประชาชนและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคสู่คน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
สมควรก าหนดให้ มี กลไกที่ เป็ น ระบบในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นเพื่ อให้ มี การวิ จั ย การพั ฒ นา การผลิ ต
การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการ
ที่กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่ งชาติ มีองค์กรและคณะกรรมการบริห าร
ซึ่งทาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็น
เอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ควบคุมได้
ด้วยวัคซีน ให้ อยู่ ในเขตจากัด ให้ น้ อยที่สุด หรือหมดไปจากประเทศไทย อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองและ
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการกาหนดโทษอาญาเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๕๐
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชีย
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานของ
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตร
ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ เพื่อคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์ในประเทศไทยให้บรรลุตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าศูนย์เป็นนิติบุคคล และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ให้ศูนย์ ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของศูนย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ซึ่งศูนย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้มาปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ ได้รับเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันตามกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ซึ่งทําขึ้นเมื่อ วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และความตกลงที่จะทํากันต่อไประหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์ ภายใต้กรอบ
แห่งกฎบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับศูนย์
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยตกลงจะเข้าเป็นภาคีกฎบัตร
ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเป็นองค์การระหว่างประเทศ
โดยมี สํ า นั ก งานอยู่ ใ นประเทศไทยเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ การป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
ดํ ารงความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ทั้ งในประเทศไทยและในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก
ดังนั้น เพื่อคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๑๒
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารสนธิ สั ญ ญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้บั งคั บ ตั้ งแต่วัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สนธิ สั ญ ญา” หมายความว่ า สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โ ดยสมบู ร ณ์
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่ ง ทํ า ณ นครนิ ว ยอร์ ก สหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ วั น ที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และรัฐบาลไทยได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“องค์การ” หมายความว่า องค์การสนธิสัญ ญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
ที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา
มาตรา ๔ เพื่อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ให้องค์การ ผู้แทนของรัฐภาคีรวมทั้งผู้แทนสํารองและที่ปรึกษา ผู้แทนของรัฐภาคีซึ่งเป็นสมาชิก
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสํารองและที่ปรึกษา ผู้อํานวยการใหญ่ ผู้ตรวจ
ผู้ช่วยในการตรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ
เอกสาร หนั งสื อ โต้ ต อบ บั น ทึ ก สารตั ว อย่ า ง และอุ ป กรณ์ ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ โดยที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี
ของคณะผู้ตรวจ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญา
เพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับและใช้บทแห่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาล
จะได้ทํ าต่อไปกับ องค์การ ทั้ งนี้ ในระหว่างที่ ปฏิ บั ติห น้าที่ในประเทศไทย หรือ เข้ามาในประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้นไป
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญ ญามีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลไทยได้ลงนามในสนธิสัญ ญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิ วเคลียร์โดยสมบู รณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) เมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญาได้กําหนดให้องค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)
และผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์การได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การดําเนินงานของ
องค์การในอาณาเขต เขตอํานาจ หรือการควบคุมของรัฐภาคี จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๑๕
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตั้งเป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
ให้ตั้งเป็นจานวน ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาแนกดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนิน
และต้อนรับประมุขต่างประเทศ
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน
๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๙๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่ น เป็นจานวน
๑,๐๖๐,๙๖๐,๙๐๓,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. งบกลาง
รวม ๒๙๖,๐๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) เงินเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ
๒๒๓,๗๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
๕,๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) เงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒขิ ้าราชการ
๑๑,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เงินสารอง เงินสมทบ
และเงินชดเชยของข้าราชการ
๕๔,๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจา
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๕,๖๙๗,๘๙๓,๗๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒๗๐,๔๙๖,๖๐๐ บาท
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
๙๕๘,๓๐๗,๙๐๐ บาท
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๗๗,๓๗๒,๐๐๐ บาท
(๔) สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๓๒๑,๙๕๘,๓๐๐ บาท
(๕) สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๑๔๔,๓๗๒,๗๐๐ บาท
(๖) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
๔๓๘,๙๑๐,๔๐๐ บาท
(๗) สานักงบประมาณ
๔๔๖,๔๖๔,๔๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๙) สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๑๒) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(๑๓) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๑๔) สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๑๕) กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๑๖) สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
(๑๗) สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
(๑๘) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
(๑๙) องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(๒๐) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘๑,๐๕๐,๓๐๐ บาท
๒๕๕,๗๕๗,๖๐๐ บาท
๓๔๖,๘๗๐,๓๐๐ บาท
๒๖๖,๓๒๒,๙๐๐ บาท
๑๑๑,๙๑๐,๘๐๐ บาท
๒๘๙,๓๒๔,๒๐๐ บาท
๘๒,๓๑๔,๔๐๐ บาท
๘๓๕,๐๑๒,๑๐๐ บาท
๖๔,๘๓๑,๔๐๐ บาท
๔๖,๔๘๘,๑๐๐ บาท
๑๓๑,๐๗๙,๗๐๐ บาท
๑๑๗,๕๔๖,๙๐๐ บาท
๑๘๐,๖๕๕,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๑) สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน)
(๒๒) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
(๒๓) สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
(๒๔) สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
๓. กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย
(๓) กองทัพบก
(๔) กองทัพเรือ
(๕) กองทัพอากาศ
(๖) สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
๔. กระทรวงการคลัง
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) กรมธนารักษ์
(๓) กรมบัญชีกลาง
(๔) กรมศุลกากร
(๕) กรมสรรพสามิต
(๖) กรมสรรพากร
(๗) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๘) สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
(๙) สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒,๗๐๕,๑๐๐ บาท
๕๒,๓๐๒,๕๐๐ บาท
๓๘,๐๗๘,๘๐๐ บาท
๑๒๗,๗๖๐,๘๐๐ บาท
รวม ๑๐๖,๔๖๐,๒๗๕,๒๐๐ บาท คือ
๔,๐๓๕,๓๔๖,๖๐๐
๗,๑๓๐,๐๐๓,๙๐๐
๖๐,๘๙๘,๘๕๘,๓๐๐
๒๐,๘๕๖,๗๔๕,๗๐๐
๑๓,๒๙๓,๗๕๔,๕๐๐

รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๔๕,๕๖๖,๒๐๐ บาท
๑๒,๘๕๐,๔๔๕,๕๐๐ บาท คือ
๑๒๘,๗๒๙,๒๐๐
๖๙๗,๘๘๓,๒๐๐
๘๘๑,๕๔๓,๙๐๐
๑,๙๕๖,๖๖๒,๖๐๐
๑,๕๒๙,๔๖๙,๓๐๐
๗,๓๖๔,๑๒๗,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖๔,๑๓๒,๘๐๐ บาท
๗๐,๔๓๑,๔๐๐ บาท
๑๕๗,๔๖๕,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๖. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(๒) กรมพลศึกษา
(๓) กรมการท่องเที่ยว
(๔) สถาบันการพลศึกษา
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๓) กรมกิจการผู้สงู อายุ
(๔) กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(๕) กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
(๖) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) กรมการข้าว
(๓) กรมชลประทาน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓,๗๕๙,๘๒๒,๕๐๐ บาท คือ
๓,๗๕๙,๘๒๒,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๕๓๕,๘๕๘,๐๐๐ บาท คือ
๒๐๔,๙๒๘,๐๐๐
๗๙,๗๙๗,๒๐๐
๗๖๗,๘๑๑,๔๐๐
๔๘๓,๓๒๑,๔๐๐

รวม

บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๘๒๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท คือ
๘๑๙,๘๙๐,๙๐๐ บาท
๖๐๕,๘๕๐,๔๐๐ บาท
๑๑๘,๗๓๔,๖๐๐ บาท
๒๐๙,๒๗๕,๗๐๐ บาท
๘๑๐,๒๓๕,๓๐๐ บาท
๒๕๗,๖๓๑,๑๐๐ บาท

รวม

154
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๒๕,๔๗๖,๖๙๕,๘๐๐ บาท คือ
๗๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
๗๕๗,๓๖๕,๑๐๐ บาท
๖,๔๘๑,๙๒๑,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
(๘) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(๙) กรมวิชาการเกษตร
(๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑๒) กรมหม่อนไหม
(๑๓) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๑๔) สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
(๑๕) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
(๑๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(๑๗) สานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)
๙. กระทรวงคมนาคม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(๒) กรมเจ้าท่า
(๓) กรมการขนส่งทางบก
(๔) กรมท่าอากาศยาน
(๕) กรมทางหลวง
(๖) กรมทางหลวงชนบท

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘๓๗,๒๑๗,๘๐๐ บาท
๒,๒๓๒,๔๙๔,๓๐๐ บาท
๓,๔๔๘,๕๐๙,๐๐๐ บาท
๒๑๓,๕๙๖,๗๐๐
๑,๐๙๑,๕๒๘,๑๐๐
๒,๑๘๖,๐๓๒,๘๐๐
๔,๐๐๗,๒๔๗,๕๐๐
๑,๘๒๖,๓๒๓,๗๐๐
๒๘๗,๗๘๘,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘๐๑,๒๙๘,๘๐๐ บาท
๘๙,๘๕๓,๖๐๐ บาท
๓๕๔,๗๗๙,๗๐๐ บาท
๘๐,๘๒๑,๒๐๐ บาท

รวม
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๓๘,๕๗๗,๖๐๐ บาท
๙,๕๘๓,๒๔๙,๑๐๐ บาท คือ
๑๕๙,๐๙๕,๓๐๐
๗๑๐,๙๕๕,๔๐๐
๑,๙๑๓,๓๕๑,๖๐๐
๓๐๙,๒๔๗,๘๐๐
๔,๙๘๐,๗๒๕,๓๐๐
๑,๔๐๙,๖๓๙,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
๑๐. กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๔) สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
(๕) สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๖) สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
๑๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
(๓) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
(๔) กรมทรัพยากรธรณี
(๕) กรมทรัพยากรน้า
(๖) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(๗) กรมป่าไม้

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐๐,๒๓๓,๙๐๐ บาท
รวม

๑,๔๙๒,๐๓๘,๓๐๐ บาท คือ
๑๖๕,๕๘๑,๑๐๐ บาท
๔๒๖,๐๖๗,๒๐๐ บาท
๔๑,๖๒๖,๙๐๐ บาท
๖๓๑,๗๖๕,๑๐๐ บาท
๑๐๑,๐๗๔,๗๐๐ บาท
๑๒๕,๙๒๓,๓๐๐ บาท

รวม
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๑๑,๒๙๔,๕๙๖,๐๐๐ บาท คือ
๙๓๖,๔๙๑,๐๐๐ บาท
๑๗๘,๖๑๖,๖๐๐ บาท
๔๔๒,๒๕๖,๑๐๐
๒๑๙,๔๗๕,๐๐๐
๗๕๕,๘๗๗,๒๐๐
๔๓๘,๗๓๙,๖๐๐
๒,๕๖๙,๒๑๒,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑๐) สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑๑) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
(๑๒) องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
๑๒. กระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
(๒) กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
(๓) กรมธุรกิจพลังงาน
(๔) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
(๕) สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
(๖) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
๑๓. กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(๒) กรมการค้าต่างประเทศ
(๓) กรมการค้าภายใน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๖๕,๙๖๘,๓๐๐ บาท
๕,๓๔๓,๗๘๖,๕๐๐ บาท
๑๖๑,๖๕๐,๕๐๐ บาท
๓๖,๕๐๓,๐๐๐ บาท
๔๖,๐๑๙,๙๐๐ บาท
รวม

๘๑๘,๓๓๒,๕๐๐ บาท คือ
๒๒๙,๐๔๘,๔๐๐ บาท
๘๓,๖๕๖,๔๐๐ บาท
๑๒๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท
๓๑๗,๗๗๓,๕๐๐ บาท
๕๗,๗๐๐,๙๐๐ บาท
๖,๐๒๘,๕๐๐ บาท

รวม
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๒,๖๓๔,๑๗๘,๙๐๐ บาท คือ
๗๘๓,๔๐๗,๑๐๐ บาท
๒๓๔,๒๒๘,๕๐๐ บาท
๒๓๕,๒๑๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
(๕) กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๗) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
(๘) สานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
(๙) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
(๑๐) สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๔. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) กรมการปกครอง
(๓) กรมการพัฒนาชุมชน
(๔) กรมที่ดิน
(๕) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕. กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๒) กรมคุมประพฤติ
(๓) กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๙๘,๙๐๘,๑๐๐ บาท
๑๖๒,๔๖๕,๕๐๐ บาท
๒๐๖,๙๑๒,๔๐๐ บาท
๗๗๗,๐๓๕,๑๐๐ บาท
๕๔,๐๙๓,๒๐๐ บาท
๔๔,๔๑๑,๖๐๐ บาท

รวม

๓๗,๔๙๙,๔๐๐ บาท
๔๓,๙๒๗,๙๙๔,๐๐๐ บาท คือ
๑,๖๖๙,๐๒๔,๓๐๐
๓๑,๒๒๘,๙๓๖,๑๐๐
๒,๘๓๑,๓๗๑,๘๐๐
๔,๑๓๐,๐๒๘,๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๔๗๗,๑๔๔,๐๐๐ บาท
๑,๒๓๐,๙๕๐,๕๐๐ บาท
๑,๓๖๐,๕๓๙,๑๐๐ บาท
รวม
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๙,๙๘๗,๑๙๖,๗๐๐ บาท คือ
๒๒๔,๐๙๒,๖๐๐ บาท
๑,๑๘๔,๒๕๘,๕๐๐ บาท
๑๐๓,๓๔๒,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมบังคับคดี
(๕) กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
(๖) กรมราชทัณฑ์
(๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๘) สานักงานกิจการยุติธรรม
(๙) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(๑๑) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
(๑๒) สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
๑๖. กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(๒) กรมการจัดหางาน
(๓) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
(๔) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
(๕) สานักงานประกันสังคม
(๖) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน)
๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) กรมการศาสนา
(๓) กรมศิลปากร

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘๐๘,๑๔๗,๖๐๐ บาท
๑,๒๙๖,๐๙๘,๑๐๐
๔,๘๕๒,๓๖๒,๐๐๐
๘๑๔,๕๘๙,๑๐๐
๔๐,๙๕๔,๔๐๐
๑๐๒,๕๙๗,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔๘๗,๓๔๘,๒๐๐ บาท
๑๐,๖๑๕,๙๐๐ บาท
๖๒,๗๙๐,๖๐๐ บาท
รวม

๓,๗๘๓,๙๘๒,๕๐๐ บาท คือ
๕๒๘,๒๑๑,๓๐๐ บาท
๗๑๕,๔๕๓,๙๐๐ บาท
๘๗๙,๘๖๒,๘๐๐ บาท
๗๓๙,๒๔๘,๒๐๐ บาท
๙๐๒,๗๑๑,๓๐๐ บาท
๑๘,๔๙๕,๐๐๐ บาท

รวม
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๒,๒๗๗,๔๓๙,๑๐๐ บาท คือ
๘๒๗,๖๒๐,๑๐๐ บาท
๓๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท
๖๑๑,๑๑๔,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๕) สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
(๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๗) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
(๘) หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
(๙) ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
๑๘. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๓) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๔) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
(๖) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๗) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
(๘) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑๙,๕๕๒,๕๐๐ บาท
๒๖,๓๖๒,๗๐๐ บาท
๕๗๑,๒๔๓,๔๐๐ บาท
๓๖,๔๒๓,๔๐๐ บาท
๒๙,๐๐๑,๑๐๐ บาท
๑๗,๘๐๘,๐๐๐ บาท
รวม

160
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๒,๔๙๖,๕๘๒,๐๐๐ บาท คือ
๑๑๘,๗๔๒,๑๐๐ บาท
๑๙๔,๐๗๒,๔๐๐ บาท
๑๑๖,๔๗๓,๐๐๐ บาท
๑,๒๓๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท
๗๓,๔๑๐,๓๐๐ บาท
๑๑๙,๓๔๙,๒๐๐ บาท
๑๖๐,๓๐๖,๔๐๐ บาท
๑๖๓,๕๗๖,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๙) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(๑๐) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑๑) สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
(๑๒) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑๓) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๖) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๗) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๘) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๙) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(๑๐) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๙๑,๓๗๕,๗๐๐ บาท
๖๔,๔๓๙,๗๐๐ บาท
๘๗,๔๒๘,๕๐๐ บาท
๓๔,๒๒๕,๔๐๐ บาท
๓๙,๕๓๗,๑๐๐ บาท
รวม ๒๙๗,๓๕๕,๘๖๗,๒๐๐ บาท คือ
๘,๓๙๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท
๘๑,๗๑๒,๙๐๐ บาท
๒๐๙,๕๑๘,๓๕๖,๐๐๐ บาท
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๙,๘๕๗,๔๔๐,๙๐๐ บาท
๒๑๔,๗๗๐,๓๐๐
๒๔๘,๙๒๖,๐๐๐
๑,๕๖๘,๓๐๐,๗๐๐
๗๑๔,๗๗๖,๑๐๐
๘๙๙,๑๖๐,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖๔๖,๐๓๔,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑๒) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(๑๓) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(๑๔) มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๑๕) มหาวิทยาลัยนครพนม
(๑๖) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
(๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
(๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
(๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(๒๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(๒๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(๒๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๒๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
(๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(๒๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
(๒๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๓๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๖๓,๙๔๘,๑๐๐ บาท
๓๕๐,๘๖๓,๖๐๐ บาท
๙๒,๖๙๔,๙๐๐ บาท
๒๕๑,๑๕๖,๑๐๐ บาท
๓๑๘,๗๒๑,๙๐๐ บาท
๒๒๑,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑๗๘,๐๖๕,๔๐๐ บาท
๒๐๐,๓๑๖,๘๐๐ บาท
๓๑๔,๘๙๗,๒๐๐
๙๙,๗๑๗,๗๐๐
๓๔๖,๗๔๔,๖๐๐
๔๓๔,๙๒๖,๘๐๐
๒๔๕,๖๗๔,๔๐๐
๒๒๑,๕๐๘,๔๐๐
๓๐๑,๔๒๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๐๔,๘๖๘,๙๐๐ บาท
๒๗๗,๕๐๗,๒๐๐ บาท
๒๙๗,๒๗๐,๘๐๐ บาท
๓๗๗,๔๙๖,๖๐๐ บาท
๒๓๐,๐๑๐,๙๐๐ บาท
๓๓๕,๐๓๕,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(๓๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
(๓๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
(๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
(๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
(๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๓๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(๓๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๔๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
(๔๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
(๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(๔๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(๔๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(๔๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๔๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(๔๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
(๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๒๗,๔๔๐,๒๐๐ บาท
๒๗๕,๗๙๙,๙๐๐ บาท
๒๕๓,๓๖๕,๓๐๐ บาท

๓๒๑,๑๕๒,๕๐๐ บาท
๒๒๖,๖๖๙,๖๐๐ บาท
๒๒๙,๙๙๘,๘๐๐ บาท
๒๓๖,๗๕๖,๓๐๐ บาท
๒๒๒,๘๒๘,๓๐๐ บาท
๒๐๙,๗๓๖,๐๐๐ บาท
๙๒,๐๕๕,๙๐๐ บาท
๒๑๑,๙๙๖,๕๐๐
๒๑๔,๔๗๗,๓๐๐
๒๒๕,๔๕๙,๓๐๐
๑๐๓,๐๙๘,๓๐๐
๒๗๘,๓๘๑,๗๐๐
๓๐๘,๓๔๕,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔๑๔,๗๑๖,๘๐๐ บาท
๓๒๕,๕๖๓,๖๐๐ บาท
๒๕๕,๑๔๗,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๕๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๕๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
(๕๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(๕๕) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๕๖) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๕๗) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๕๘) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕๙) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(๖๐) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(๖๑) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๖๒) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
(๖๓) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๖๔) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(๖๕) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๘๕,๐๑๒,๑๐๐ บาท
๓๖๗,๑๒๔,๐๐๐ บาท
๒๓๘,๖๒๑,๒๐๐ บาท
๓๑๗,๘๖๔,๗๐๐ บาท
๘๑๘,๖๑๕,๐๐๐ บาท
๓๗๕,๕๙๔,๐๐๐ บาท
๓๙๐,๓๘๐,๙๐๐ บาท
๔๗๘,๕๘๙,๕๐๐ บาท
๓๖๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท
๖๘๑,๙๕๐,๓๐๐ บาท
๔๘๐,๖๙๑,๘๐๐ บาท
๔๔๐,๙๗๒,๙๐๐ บาท
๗๘๙,๗๔๒,๓๐๐ บาท
๙๔๐,๙๓๓,๘๐๐ บาท
๖๗๗,๘๒๐,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๖๖) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(๖๗) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(๖๘) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๖๙) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
(๗๐) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๗๑) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
(๗๒) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๗๓) มหาวิทยาลัยทักษิณ
(๗๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๗๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๗๖) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
(๗๗) มหาวิทยาลัยพะเยา
(๗๘) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
(๗๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๘๐) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๘๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๘๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
(๘๓) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(๘๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๘๕) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๘๖) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(๘๗) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๐๓๕,๑๗๗,๐๐๐ บาท
๘๘๖,๕๔๙,๗๐๐ บาท
๕๕๙,๑๑๖,๖๐๐ บาท
๒๖๒,๑๑๐,๗๐๐ บาท
๙,๐๗๑,๒๓๗,๖๐๐ บาท
๑,๔๖๗,๕๐๙,๐๐๐
๑,๑๗๗,๔๔๔,๙๐๐
๗๒๒,๒๗๑,๙๐๐
๔,๑๙๓,๕๐๙,๓๐๐
๕,๐๗๕,๖๓๖,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๔๔๘,๘๘๑,๐๐๐
๗๐๙,๕๓๘,๖๐๐
๓๓,๗๕๓,๙๐๐
๓,๑๔๘,๒๐๑,๗๐๐
๔,๓๘๕,๗๐๒,๕๐๐
๒,๙๘๐,๐๗๔,๘๐๐
๕๔๗,๐๗๓,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๕๒๑,๖๘๙,๙๐๐
๑,๑๗๓,๑๘๙,๓๐๐
๔,๓๔๙,๗๘๙,๗๐๐
๘๓๖,๕๔๑,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔๗,๗๒๑,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๘๘) สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๘๙) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๙๐) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(๙๑) สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
(๙๒) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๒๐. กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมการแพทย์
(๓) กรมควบคุมโรค
(๔) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(๕) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๗) กรมสุขภาพจิต
(๘) กรมอนามัย
(๙) สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
(๑๐) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(๑๑) สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(๑๒) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๗๓,๒๐๗,๕๐๐ บาท
๑๐๕,๘๐๙,๔๐๐ บาท
๑๑๔,๑๑๕,๑๐๐ บาท
๑๕,๔๙๗,๘๐๐ บาท
๒๕,๒๑๐,๘๐๐ บาท
รวม ๑๐๔,๑๗๘,๑๘๘,๖๐๐ บาท คือ
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๙๒,๔๙๗,๗๖๒,๔๐๐ บาท
๔,๔๒๒,๙๒๙,๗๐๐ บาท
๑,๙๓๘,๐๙๔,๒๐๐ บาท
๑๑๓,๕๑๖,๕๐๐
๕๑๓,๒๕๔,๔๐๐
๔๑๗,๖๐๒,๘๐๐
๑,๙๙๒,๓๑๑,๙๐๐
๑,๒๔๙,๐๗๐,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๓๕,๑๗๒,๕๐๐ บาท
๓๐,๙๕๓,๕๐๐ บาท
๕๕๙,๙๔๑,๔๐๐ บาท
๗๗,๖๗๙,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๓) สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
(๑๔) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๒๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๔) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
(๖) สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๗) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๒๒. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี
รวม
(๑) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(๒) สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
(๓) สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(๔) สานักงานราชบัณฑิตยสภา
(๕) สานักงานตารวจแห่งชาติ
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๕,๘๗๗,๒๐๐ บาท
๑๔,๐๒๑,๘๐๐ บาท
๑,๖๕๑,๓๑๘,๗๐๐ บาท คือ
๕๒๘,๓๓๐,๔๐๐ บาท
๒๓๙,๙๘๓,๑๐๐ บาท
๓๕๓,๘๑๔,๖๐๐ บาท
๒๑๙,๐๒๖,๐๐๐ บาท
๕๙,๙๖๑,๒๐๐ บาท
๑๘๔,๘๕๓,๕๐๐ บาท
๖๕,๓๔๙,๙๐๐ บาท

๘๐,๓๒๔,๕๓๖,๘๐๐ บาท คือ
๑,๖๒๒,๖๘๖,๑๐๐ บาท
๘๑,๓๒๑,๔๐๐
๑๑๗,๒๒๖,๖๐๐
๘๙,๖๓๘,๖๐๐
๗๗,๗๑๓,๘๕๘,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(๗) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๘) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(๙) สานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
๒๓. หน่วยงานของรัฐสภา
(๑) สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓) สถาบันพระปกเกล้า
๒๔. หน่วยงานของศาล
(๑) สานักงานศาลยุตธิ รรม
(๒) สานักงานศาลปกครอง
(๓) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒๕. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
(๑) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(๔) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๐๑,๙๘๕,๖๐๐ บาท
๗๓,๖๔๖,๗๐๐ บาท
๒๖๗,๑๑๙,๐๐๐ บาท
๔๗,๖๓๖,๐๐๐ บาท
๓๒,๒๖๘,๑๐๐ บาท

รวม

รวม

รวม
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๗๗,๑๔๙,๙๐๐ บาท
๓,๐๓๐,๔๗๙,๒๐๐ บาท คือ
๑,๖๕๓,๐๑๓,๑๐๐
๑,๒๖๐,๙๐๕,๖๐๐
๑๑๖,๕๖๐,๕๐๐
๑๖,๔๙๕,๗๗๘,๗๐๐
๑๔,๐๘๗,๙๔๐,๘๐๐
๒,๒๓๙,๓๘๕,๔๐๐
๑๖๘,๔๕๒,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท

๑๒,๕๒๒,๗๗๖,๔๐๐ บาท คือ
๑,๖๖๘,๐๘๙,๙๐๐ บาท
๑๙๒,๙๙๐,๑๐๐ บาท
๑,๓๙๐,๙๕๕,๒๐๐ บาท
๑,๘๒๕,๙๓๖,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๕) สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๔๑,๖๑๓,๓๐๐
(๖) สานักงานอัยการสูงสุด
๗,๓๐๓,๑๙๑,๙๐๐
๒๖. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๒,๓๗๒,๐๓๘,๕๐๐
(๑) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๙๒๕,๔๒๒,๕๐๐
(๒) การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒๗๕,๙๕๗,๗๐๐
(๓) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑๕,๖๑๐,๐๐๐
(๔) สถาบันการบินพลเรือน
๘๑,๘๕๙,๘๐๐
(๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒๘๘,๘๕๗,๘๐๐
(๖) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๒๑,๔๒๑,๑๐๐
(๗) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๕๘,๙๒๕,๒๐๐
(๘) องค์การจัดการน้าเสีย
๖๗,๕๘๐,๕๐๐
(๙) องค์การสวนสัตว์
๑๕๒,๗๕๙,๒๐๐
(๑๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๓๙๘,๖๐๒,๖๐๐
(๑๑) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๘๕,๐๔๒,๑๐๐
๒๗. หน่วยงานอื่นของรัฐ
รวม
๙๙,๗๒๑,๗๐๐
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า
๙๙,๗๒๑,๗๐๐
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายของสานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๒๗,๘๒๔,๑๑๗,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๑,๖๔๕,๓๕๘,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๑๔๘,๐๖๑,๗๐๐
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๔๘๓,๓๙๓,๔๐๐
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บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. กรมประชาสัมพันธ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๓. สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาสื่อสารมวลชน
ให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๔. สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๓๓,๗๐๘,๐๐๐ บาท

รวม

๖๘๐,๑๙๔,๙๐๐ บาท
๑,๗๕๒,๒๔๐,๔๐๐ บาท คือ

๑,๕๑๒,๒๔๐,๔๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๑๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท คือ

๑๑๒,๑๒๒,๗๐๐ บาท

๑,๙๙๕,๖๐๐ บาท
๘,๒๙๕,๗๐๐ บาท
รวม
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๖,๐๗๒,๒๙๕,๖๐๐ บาท คือ
๕,๗๐๑,๔๕๒,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๕.

๖.

๗.

๘.

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยภายใน
ความมั่นคงชายแดน
และทางทะเล
สานักงบประมาณ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๗๐,๘๔๒,๘๐๐ บาท
รวม

๗๔๕,๘๒๖,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๗๔๕,๘๒๖,๙๐๐ บาท
๒๗๘,๙๐๕,๑๐๐ บาท คือ
๑๐๒,๐๐๕,๑๐๐ บาท

รวม

๑๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๔๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท คือ

๑,๑๔๙,๘๓๔,๑๐๐ บาท
๓๙๒,๔๔๘,๙๐๐ บาท
รวม
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๑๒๒,๔๗๔,๔๐๐ บาท คือ
๙๘,๘๑๒,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยภายใน
ความมั่นคงชายแดน
และทางทะเล
สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๓,๖๖๒,๑๐๐ บาท
รวม

๓๒๕,๐๒๙,๕๐๐ บาท คือ

๓๒๕,๐๒๙,๕๐๐ บาท
รวม

๑,๗๖๘,๐๖๕,๙๐๐ บาท คือ

๑,๗๖๘,๐๖๕,๙๐๐ บาท
รวม

๓๐๑,๖๐๗,๑๐๐ บาท คือ

๙๑,๓๑๙,๖๐๐ บาท
๒๑๐,๒๘๗,๕๐๐ บาท
รวม
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๑๖๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท คือ

๑๖๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๔. สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑๕. กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๖๖,๔๐๕,๒๐๐ บาท คือ
๒๖๗,๙๕๙,๖๐๐ บาท

๑๙๘,๔๔๕,๖๐๐ บาท
รวม

๓๒๖,๕๖๒,๘๐๐ บาท คือ

๓๒๖,๕๖๒,๘๐๐ บาท
รวม
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๕,๒๐๘,๒๑๐,๓๐๐ บาท คือ
๔,๘๕๙,๑๓๓,๕๐๐ บาท

๒๗๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท

๗๖,๒๑๒,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖. สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๗. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๘. สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๙. สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๑๓๘,๐๒๑,๓๐๐ บาท คือ

รวม

๑๓๘,๐๒๑,๓๐๐ บาท
๕,๑๖๐,๘๓๐,๗๐๐ บาท คือ

๒๓๓,๕๗๖,๑๐๐ บาท
๔,๙๒๗,๒๕๔,๖๐๐ บาท

รวม

๓๓๑,๒๖๐,๙๐๐ บาท คือ

๓๓๑,๒๖๐,๙๐๐ บาท

รวม
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๖๓๒,๔๐๓,๐๐๐ บาท คือ

๕๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท

๕๘๐,๔๖๙,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๑. สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๒. สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๒๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑๕,๑๕๔,๙๐๐ บาท คือ

๑๑๕,๑๕๔,๙๐๐ บาท

รวม

๒๙๒,๖๓๔,๔๐๐ บาท คือ

๑๔๙,๕๙๖,๓๐๐ บาท

๑๔๓,๐๓๘,๑๐๐ บาท
รวม

๑๖,๙๔๐,๓๐๐ บาท คือ

๑๖,๙๔๐,๓๐๐ บาท
รวม
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๑๕๐,๙๕๕,๗๐๐ บาท คือ

๙๓,๓๙๐,๗๐๐ บาท

๕๗,๕๖๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๔. สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐
๒๕. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
รวม
๓๙,๓๗๖,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๙,๓๗๖,๐๐๐
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๑๑๗,๕๘๓,๐๖๗,๒๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
รวม
๖,๐๐๙,๗๓๗,๘๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๔,๔๘๕,๒๖๒,๑๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
๒๓,๕๐๕,๐๐๐
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
๑๒๐,๒๕๐,๐๐๐
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
๑,๓๗๖,๐๘๓,๒๐๐
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๔,๖๓๗,๕๐๐
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บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กองบัญชาการกองทัพไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๓. กองทัพบก
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐,๑๑๙,๔๗๓,๓๐๐ บาท คือ
๑,๔๓๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท

๗๙,๔๕๘,๐๐๐ บาท

๑๙๗,๙๘๕,๓๐๐ บาท

๘,๓๙๘,๑๑๓,๗๐๐ บาท

รวม
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๑๑,๔๖๑,๓๐๐ บาท
๔๙,๔๘๐,๓๑๙,๒๐๐ บาท คือ
๑๓,๐๔๔,๑๒๘,๘๐๐ บาท

๓๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๖,๐๗๓,๑๙๐,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๔. กองทัพเรือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๕. กองทัพอากาศ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓,๒๙๕,๒๑๒,๒๐๐ บาท คือ
๓,๙๓๔,๖๖๓,๔๐๐ บาท
๒๗,๒๔๖,๑๐๐ บาท
๒๙๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท
๑๙,๐๒๘,๐๒๙,๐๐๐ บาท

รวม
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๗,๘๒๖,๙๐๐ บาท
๒๘,๒๓๒,๘๒๑,๘๐๐ บาท คือ
๔,๗๐๘,๓๔๑,๗๐๐ บาท
๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓๔,๐๖๔,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
๒๓,๔๖๓,๔๙๐,๗๐๐
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๓,๔๒๕,๔๐๐
๖. สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
รวม
๔๔๕,๕๐๒,๙๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๒๔๖,๒๘๘,๙๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
๑๙๙,๒๑๔,๐๐๐
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๑๓,๕๓๕,๘๘๘,๕๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
รวม
๑,๒๔๘,๙๐๔,๘๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๖๗๕,๐๒๒,๗๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
๕๗๓,๘๘๒,๑๐๐
๒. กรมธนารักษ์
รวม
๒,๙๔๗,๓๑๔,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๔๑๗,๓๔๙,๒๐๐
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บาท

บาท
บาท คือ
บาท
บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท
บาท
บาท คือ
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
กรมบัญชีกลาง
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
กรมศุลกากร
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
กรมสรรพสามิต
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
กรมสรรพากร
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๒,๕๒๙,๙๖๔,๘๐๐ บาท
๘๙๓,๙๗๕,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๘๙๓,๙๗๕,๙๐๐ บาท
๑,๑๔๒,๐๗๕,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๑๔๒,๐๗๕,๐๐๐ บาท
๑,๐๓๑,๘๕๘,๒๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๐๓๑,๘๕๘,๒๐๐ บาท
๒,๑๐๔,๖๘๖,๕๐๐ บาท คือ
๒,๑๐๔,๖๘๖,๕๐๐ บาท

รวม

๘๓,๖๙๓,๓๐๐ บาท คือ
๘๓,๖๙๓,๓๐๐ บาท

รวม
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๑,๓๕๑,๗๐๑,๑๐๐ บาท คือ
๔๓,๓๐๖,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๑,๓๐๘,๓๙๔,๘๐๐ บาท
๙. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม
๑,๙๙๐,๑๐๓,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑,๙๓๕,๒๗๕,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๕๔,๘๒๘,๕๐๐ บาท
๑๐. สานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
รวม
๗๔๑,๕๗๕,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๗๔๑,๕๗๕,๙๐๐ บาท
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ า ยของกระทรวงการต่ า งประเทศ ให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน
๕,๓๘๖,๙๒๖,๓๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รวม
๕,๓๘๖,๙๒๖,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๑๑,๑๐๖,๘๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
๑๐๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
๕,๑๗๒,๕๕๑,๗๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ตั้งเป็นจานวน
๓,๔๕๕,๗๐๔,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม
๓๕๓,๘๘๔,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๘๖,๕๘๖,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๖๗,๒๙๘,๒๐๐ บาท
๒. กรมพลศึกษา
รวม
๙๙๓,๗๓๔,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๒๔๗,๐๔๒,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๔๖,๖๙๒,๔๐๐ บาท
๓. กรมการท่องเที่ยว
รวม
๓๓๒,๑๓๗,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๓๒,๑๓๗,๖๐๐ บาท
๔. สถาบันการพลศึกษา
รวม
๑,๗๗๕,๙๔๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๙๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๘๑,๖๑๖,๑๐๐ บาท

182
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็นจานวน ๕,๗๗๖,๗๔๐,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๑,๐๒๕,๒๔๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๗๓๔,๓๐๔,๑๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒๙๐,๙๓๘,๕๐๐ บาท
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รวม
๑,๐๙๔,๒๓๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๑๔๔,๖๒๒,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๙๔๙,๖๑๗,๔๐๐ บาท
๓. กรมกิจการผู้สูงอายุ
รวม
๑๙๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๔๒,๐๑๙,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๔๙,๒๐๔,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทย
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๕. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๖. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๙๖,๔๖๐,๒๐๐ บาท คือ
๘๑,๔๖๔,๔๐๐ บาท

๗๖,๙๖๗,๐๐๐ บาท
๑๑๘,๘๔๐,๗๐๐ บาท

๑๙,๑๘๘,๑๐๐ บาท
รวม

๑,๔๓๗,๓๘๘,๑๐๐ บาท คือ

๑๗๔,๒๖๙,๐๐๐ บาท

๑,๒๖๓,๑๑๙,๑๐๐ บาท
รวม
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๔๗๘,๘๒๑,๕๐๐ บาท คือ

๖๖,๑๕๗,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔๑๒,๖๖๓,๗๐๐ บาท
๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
รวม
๑,๒๕๓,๓๖๔,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๗๕,๕๗๘,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑,๑๗๗,๗๘๖,๖๐๐ บาท
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกากับ
ให้ตั้งเป็นจานวน ๒๓,๓๗๐,๑๔๐,๔๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๙๒๐,๓๙๐,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘๙๘,๒๓๕,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒๒,๑๕๕,๕๐๐ บาท
๒. กรมการข้าว
รวม
๒๘๐,๒๙๗,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๔๐,๔๔๐,๒๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๓. กรมชลประทาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๕. กรมประมง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๙,๘๕๗,๑๐๐ บาท
๑๑,๒๔๕,๒๔๔,๘๐๐ บาท คือ

๒,๙๔๑,๕๒๒,๗๐๐ บาท

รวม

๘,๓๐๓,๗๒๒,๑๐๐ บาท
๓๙๐,๙๗๙,๐๐๐ บาท คือ

๓๗๑,๓๗๐,๔๐๐ บาท

รวม
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๑๙,๖๐๘,๖๐๐ บาท
๖๗๖,๐๙๘,๑๐๐ บาท คือ
๕๙๒,๗๘๙,๔๐๐ บาท

๘๓,๓๐๘,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖. กรมปศุสัตว์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๗. กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘. กรมพัฒนาที่ดิน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๙. กรมวิชาการเกษตร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๓๖๑,๔๒๑,๓๐๐ บาท คือ
๑,๒๑๘,๗๓๑,๗๐๐ บาท

๑๔๒,๖๘๙,๖๐๐ บาท
รวม

๑,๕๒๙,๙๑๘,๓๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๕๒๙,๙๑๘,๓๐๐ บาท
๒,๓๒๘,๔๔๙,๕๐๐ บาท คือ
๑,๙๗๘,๘๗๖,๖๐๐ บาท

รวม
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๓๔๙,๕๗๒,๙๐๐ บาท
๙๔๔,๒๓๘,๑๐๐ บาท คือ
๘๖๙,๐๘๖,๔๐๐ บาท

๗๕,๑๕๑,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. กรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๒. กรมหม่อนไหม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๓. สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘๐๙,๗๐๑,๘๐๐ บาท คือ
๗๑๕,๘๔๙,๔๐๐ บาท

รวม

๙๓,๘๕๒,๔๐๐ บาท
๘๑๖,๑๘๒,๘๐๐ บาท คือ

๖๘๘,๐๗๖,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒๘,๑๐๖,๘๐๐ บาท
๓๑๗,๗๔๖,๙๐๐ บาท คือ
๒๕๙,๒๙๐,๗๐๐ บาท

๕๘,๔๕๖,๒๐๐ บาท
รวม
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๘๘๐,๙๘๓,๘๐๐ บาท คือ
๔๙๗,๖๗๓,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๘๓,๓๑๐,๗๐๐ บาท
รวม

๑๑๖,๓๐๔,๗๐๐ บาท คือ
๑๑๖,๓๐๔,๗๐๐ บาท

รวม

๒๔๒,๙๑๕,๑๐๐ บาท คือ

๒๔๒,๙๑๕,๑๐๐ บาท
รวม

๓๘๔,๑๓๐,๔๐๐ บาท คือ

๑๗๑,๗๕๐,๘๐๐ บาท

๒๑๒,๓๗๙,๖๐๐ บาท

รวม

189
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๑๒๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๒๙,๑๗๓,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๙๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตั้งเป็นจานวน ๕๕,๐๒๘,๓๓๒,๘๐๐
จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รวม
๔๒๗,๒๘๕,๔๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๘๕,๔๐๖,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๔๑,๘๗๙,๑๐๐ บาท
๒. กรมเจ้าท่า
รวม
๒,๔๔๗,๒๙๙,๓๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒,๔๔๗,๒๙๙,๓๐๐ บาท
๓. กรมการขนส่งทางบก
รวม
๑,๕๕๙,๙๖๕,๓๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑,๐๖๖,๗๖๘,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๐๖,๗๕๖,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๓๘๖,๔๔๑,๐๐๐ บาท
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บาท
คือ

คือ

คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมท่าอากาศยาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๕. กรมทางหลวง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๖. กรมทางหลวงชนบท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗. สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๕๑๖,๘๗๕,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๕๑๖,๘๗๕,๗๐๐ บาท
๒๕,๘๙๓,๐๙๗,๓๐๐ บาท คือ
๒๔,๗๙๓,๐๙๗,๓๐๐ บาท

รวม

๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๑๑๔,๗๒๗,๙๐๐ บาท คือ
๒๐,๙๘๑,๒๑๒,๕๐๐ บาท
๓,๐๑๔,๓๕๗,๘๐๐ บาท

๑๑๙,๑๕๗,๖๐๐ บาท
รวม
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๖๙,๐๘๑,๙๐๐ บาท คือ
๕๓,๑๙๔,๔๐๐ บาท

๑๕,๘๘๗,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกากับ
ให้ตั้งเป็นจานวน ๒,๙๗๓,๒๑๘,๘๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม
๓๖๕,๖๔๗,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๖๕,๖๔๗,๒๐๐ บาท
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา
รวม
๑,๓๒๕,๐๓๓,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔๓๙,๓๓๒,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๘๘๕,๗๐๑,๗๐๐ บาท
๓. สานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
รวม
๑๐๐,๑๓๓,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๐๐,๑๓๓,๗๐๐ บาท
๔. สานักงานสถิติแห่งชาติ
รวม
๓๓๘,๔๓๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๓๘,๔๓๒,๖๐๐ บาท
๕. สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
รวม
๗๗๘,๒๗๕,๕๐๐ บาท คือ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘๗,๒๒๓,๗๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๖๙๑,๐๕๑,๘๐๐ บาท
๖. สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
รวม
๖๕,๖๙๖,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๖๕,๖๙๖,๑๐๐ บาท
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ า ยของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและ
หน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็นจานวน ๑๑,๖๑๖,๔๐๑,๒๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๗๒๕,๖๒๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖๒๗,๓๕๓,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔๓,๗๖๘,๒๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๒. กรมควบคุมมลพิษ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๖๔,๘๕๗,๘๐๐ บาท คือ

๒๖๔,๘๕๗,๘๐๐ บาท
รวม
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๘๕๖,๕๒๑,๘๐๐ บาท คือ

๔๕๗,๑๓๘,๐๐๐ บาท

๘,๑๘๗,๐๐๐ บาท

๓๑๘,๖๘๑,๑๐๐ บาท

๗๒,๕๑๕,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมทรัพยากรธรณี
รวม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕. กรมทรัพยากรน้า
รวม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. กรมทรัพยากรน้าบาดาล
รวม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๒๒,๔๔๙,๕๐๐ บาท คือ

๓๒๒,๓๒๙,๗๐๐ บาท

๔๓,๗๘๐,๘๐๐ บาท

๕๖,๓๓๙,๐๐๐ บาท
๔๘๘,๑๗๗,๗๐๐ บาท คือ

๔๘๘,๑๗๗,๗๐๐ บาท
๔๒๖,๓๔๐,๕๐๐ บาท คือ

๒๓๑,๓๔๐,๕๐๐ บาท

๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗. กรมป่าไม้
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๘. กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๔๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท คือ
๔๘,๙๘๗,๖๐๐ บาท

๑,๒๐๔,๔๐๗,๙๐๐ บาท

๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท

๖๒,๐๓๑,๖๐๐ บาท

๗๑๘,๐๐๒,๙๐๐ บาท
รวม
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๓๙๑,๓๕๗,๔๐๐ บาท คือ

๓๐๔,๒๐๙,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗๗,๑๔๘,๐๐๐ บาท
รวม
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๕,๕๑๗,๙๙๓,๕๐๐ บาท คือ
๒๐๗,๘๔๘,๒๐๐ บาท

๓,๖๗๐,๑๒๓,๖๐๐ บาท

๑๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท

๑,๖๐๐,๕๘๘,๐๐๐ บาท

๒๒,๗๐๓,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๑๑. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๔๕,๙๙๔,๙๐๐ บาท คือ

๑๙๓,๘๕๑,๙๐๐ บาท

๓,๓๓๖,๒๐๐ บาท

๒๑,๓๘๙,๙๐๐ บาท

๑๔,๓๘๙,๙๐๐ บาท

๑๓,๐๒๗,๐๐๐ บาท
รวม
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๑๓๒,๔๙๗,๘๐๐ บาท คือ

๓๐,๐๓๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๙๒,๙๖๙,๐๐๐
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๙,๔๙๐,๘๐๐
๑๒. องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๐๑,๙๗๘,๗๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒๐,๗๓๘,๙๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๘๑,๒๓๙,๘๐๐
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๑,๔๔๔,๓๗๘,๔๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
รวม
๓๑๙,๑๕๔,๕๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๖๘,๕๓๘,๘๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
๗๒,๙๖๔,๐๐๐
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาและใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๗๗,๖๕๑,๗๐๐
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บาท
บาท
บาท คือ

บาท

บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
๓. กรมธุรกิจพลังงาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาและใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๕. สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
๖. สถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒๗,๓๒๐,๕๐๐ บาท คือ
๘๗,๔๗๔,๘๐๐ บาท

รวม

๓๙,๘๔๕,๗๐๐ บาท
๑๗๒,๕๕๗,๙๐๐ บาท คือ
๑๗๒,๕๕๗,๙๐๐ บาท

รวม

๗๖๑,๗๙๕,๐๐๐ บาท คือ

๒๖๐,๔๙๘,๖๐๐ บาท
๕๐๑,๒๙๖,๔๐๐ บาท
รวม

๕๖,๑๖๖,๐๐๐ บาท คือ
๒๓,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๓๒,๙๒๒,๐๐๐ บาท

รวม
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๗,๓๘๔,๕๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๗,๓๘๔,๕๐๐
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกากับ
จานวน ๓,๔๖๓,๔๘๘,๕๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวม
๕๑๙,๒๘๒,๖๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๔๖๓,๗๓๖,๒๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๕๕,๕๔๖,๔๐๐
๒. กรมการค้าต่างประเทศ
รวม
๑๑๑,๓๗๔,๑๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘๐,๐๖๔,๙๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๓๑,๓๐๙,๒๐๐
๓. กรมการค้าภายใน
รวม
๖๔๓,๐๔๓,๗๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๔๙,๙๗๕,๗๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๔๙๓,๐๖๘,๐๐๐
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บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท

บาท
บาท คือ
บาท

บาท
บาท คือ
บาท

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๗. กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๔๗,๐๑๔,๑๐๐ บาท คือ
๑๑๙,๔๔๖,๘๐๐ บาท

รวม

๑๒๗,๕๖๗,๓๐๐ บาท
๑๘๐,๑๖๗,๔๐๐ บาท คือ
๔๗,๓๕๖,๔๐๐ บาท

รวม

๑๓๒,๘๑๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓,๙๕๑,๑๐๐ บาท คือ
๖๑,๘๔๑,๒๐๐ บาท

๖๒,๑๐๙,๙๐๐ บาท
รวม
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๑,๑๕๗,๒๗๖,๒๐๐ บาท คือ
๕๑๙,๔๕๐,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๘. สานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๙. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖๓๗,๘๒๕,๙๐๐ บาท
รวม

๖๙,๑๘๖,๘๐๐ บาท คือ
๑๔,๓๓๖,๔๐๐ บาท

๕๔,๘๕๐,๔๐๐ บาท

รวม

๓๕๙,๕๙๔,๐๐๐ บาท คือ

๖๒,๐๙๔,๐๐๐ บาท

๒๙๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๕๒,๕๙๘,๕๐๐ บาท คือ

๑๘,๔๘๒,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๓๔,๑๑๖,๕๐๐ บาท
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งเป็นจานวน ๓๖,๕๒๖,๓๔๑,๖๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวม
๓,๘๔๖,๐๘๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๙๒๙,๑๕๘,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
๖๐,๓๑๙,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๒,๘๒๑,๖๐๘,๒๐๐ บาท
๒. กรมการปกครอง
รวม
๙,๒๖๙,๔๒๗,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓,๑๑๘,๔๒๖,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
๒,๕๑๐,๙๕๒,๓๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๓. กรมการพัฒนาชุมชน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. กรมที่ดิน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๕๙๐,๐๖๙,๓๐๐ บาท
๓,๗๔๓,๗๘๓,๘๐๐ บาท คือ

๑,๑๓๑,๐๙๔,๕๐๐ บาท

รวม
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๒,๖๑๒,๖๘๙,๓๐๐ บาท
๑,๘๔๘,๘๓๘,๓๐๐ บาท คือ

๒๕๕,๕๘๘,๗๐๐ บาท

๘๔๙,๓๖๐,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๕. กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓๕,๗๘๑,๘๐๐ บาท

๒๖๓,๙๐๔,๙๐๐ บาท
๓๔๔,๒๐๒,๑๐๐ บาท
รวม

๕,๗๖๐,๑๘๔,๘๐๐ บาท คือ
๖๕๐,๙๓๗,๙๐๐ บาท

รวม
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๕,๑๐๙,๒๔๖,๙๐๐ บาท
๑๑,๒๖๓,๒๗๐,๙๐๐ บาท คือ

๔๔๘,๓๗๕,๕๐๐ บาท
๒,๒๗๖,๘๒๙,๐๐๐ บาท
๕,๒๒๐,๖๕๘,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓,๓๑๗,๔๐๗,๙๐๐
๗. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
รวม
๗๙๔,๗๕๐,๖๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๖๘๒,๒๓๒,๖๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
๔,๕๐๗,๕๐๐
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๙,๒๐๔,๘๐๐
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๙๘,๘๐๕,๗๐๐
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๑๒,๑๖๖,๙๐๑,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รวม
๗๙๐,๗๐๕,๓๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๗๓๒,๑๔๙,๕๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการทางาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
๕๘,๕๕๕,๘๐๐
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บาท
บาท คือ

บาท
บาท
บาท
บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ

บาท

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมคุมประพฤติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๓. กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. กรมบังคับคดี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๕๗,๘๗๕,๑๐๐ บาท คือ
๑๙๔,๕๓๔,๑๐๐ บาท

๑๖๓,๓๔๑,๐๐๐ บาท
รวม

๕๑๙,๙๐๖,๓๐๐ บาท คือ

๑๙๐,๓๑๔,๒๐๐ บาท

รวม
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๓๒๙,๕๙๒,๑๐๐ บาท
๒๒๑,๑๖๐,๘๐๐ บาท คือ

๑๙๗,๐๐๕,๒๐๐ บาท

๓,๔๕๒,๐๐๐ บาท
๒๐,๗๐๓,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
๖. กรมราชทัณฑ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๗๘๐,๑๑๕,๒๐๐ บาท คือ
๑๓,๑๔๕,๔๐๐ บาท

๗๖๓,๗๗๑,๒๐๐ บาท

รวม

๓,๑๙๘,๖๐๐ บาท
๘,๔๕๒,๗๔๗,๗๐๐ บาท คือ
๑๕๒,๖๗๗,๙๐๐ บาท

๖,๗๑๖,๙๙๒,๓๐๐ บาท
๑๓,๑๙๔,๔๐๐ บาท
๑๕,๔๖๘,๙๐๐ บาท

รวม
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๑,๕๕๔,๔๑๔,๒๐๐ บาท
๓๒๙,๘๘๘,๘๐๐ บาท คือ

๓๒๙,๘๘๘,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘. สานักงานกิจการยุติธรรม
รวม
๕๕,๕๐๕,๒๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕๕,๕๐๕,๒๐๐
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รวม
๑๙๙,๙๕๗,๔๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๙๙,๙๕๗,๔๐๐
๑๐. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
รวม
๒๘๕,๒๗๘,๔๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๒๘๕,๒๗๘,๔๐๐
๑๑. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
รวม
๒๓,๗๗๗,๗๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๒๓,๗๗๗,๗๐๐
๑๒. สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๔๙,๙๘๔,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๔๙,๙๘๔,๐๐๐
มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๓๑,๐๓๒,๓๑๖,๐๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
รวม
๖๘๐,๐๘๒,๑๐๐
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บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. กรมการจัดหางาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๑๓,๒๐๓,๐๐๐ บาท
๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕๘,๔๒๙,๑๐๐ บาท

รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๘๗,๓๘๐,๕๐๐ บาท คือ
๓๑๕,๑๕๑,๗๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๖๗,๒๒๘,๘๐๐ บาท
๕๙๘,๒๘๑,๐๐๐ บาท คือ
๔๙๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท
๘๗,๐๘๕,๘๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔. กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
รวม
๓๑๐,๒๒๔,๕๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๗๕,๑๗๑,๐๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
๓๕,๐๕๓,๕๐๐
๕. สานักงานประกันสังคม
รวม ๒๙,๐๑๐,๑๙๙,๒๐๐
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
๒๙,๐๑๐,๑๙๙,๒๐๐
๖. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน)
รวม
๔๖,๑๔๘,๗๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๗,๒๓๑,๗๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
๓๘,๙๑๗,๐๐๐
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๔,๑๑๓,๓๒๘,๔๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๘๙๘,๐๘๙,๑๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๓๙๖,๒๖๘,๐๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๕๐๑,๘๒๑,๑๐๐
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บาท คือ
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ

บาท

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมการศาสนา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๓. กรมศิลปากร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๕. สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๖๘,๐๗๙,๘๐๐ บาท คือ
๓๕,๑๔๘,๔๐๐ บาท
๓๐๗,๔๐๔,๙๐๐ บาท

รวม

๒๕,๕๒๖,๕๐๐ บาท
๑,๐๒๗,๘๐๒,๘๐๐ บาท คือ

๕๘๓,๐๔๖,๓๐๐ บาท

รวม

๔๔๔,๗๕๖,๕๐๐ บาท
๖๑๘,๐๘๓,๒๐๐ บาท คือ

๓๓๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท

๒๗๘,๓๗๗,๐๐๐ บาท
รวม
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๑๙๔,๑๒๑,๓๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
๗. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๘. หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๗๕,๘๔๑,๙๐๐ บาท

รวม

๑๑๘,๒๗๙,๔๐๐ บาท
๗๖๔,๗๗๐,๔๐๐ บาท คือ
๙๒,๑๔๒,๕๐๐ บาท
๙๑,๖๙๕,๗๐๐ บาท

๕๘๐,๙๓๒,๒๐๐ บาท
รวม

๘๔,๑๙๐,๗๐๐ บาท คือ

๘๔,๑๙๐,๗๐๐ บาท
รวม
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๑๒๐,๘๘๒,๖๐๐ บาท คือ

๑๒๐,๘๘๒,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๙. ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
รวม
๓๗,๓๐๘,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๗,๘๙๙,๗๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
๑๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในกากับ
ให้ตั้งเป็นจานวน ๕,๓๒๒,๒๔๔,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
๑,๐๕๔,๗๐๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๓๘๐,๔๕๐,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๖๒๒,๙๔๖,๘๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
๕๑,๓๐๔,๒๐๐ บาท
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รวม
๒๔๗,๐๖๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘๐,๗๙๓,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๖๖,๒๖๗,๖๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๔. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๕. สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๖. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๗๖,๓๐๒,๕๐๐ บาท คือ
๑๑๖,๓๓๐,๓๐๐ บาท
๓๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒๐,๘๗๒,๒๐๐ บาท
รวม

๔๒๕,๓๙๒,๖๐๐ บาท คือ
๑๖๘,๓๙๒,๖๐๐ บาท

๒๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๔๗,๔๕๒,๘๐๐ บาท คือ

รวม

๔๗,๔๕๒,๘๐๐ บาท
๒๗๐,๔๒๔,๘๐๐ บาท คือ
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๙๓,๒๕๗,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๗. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๘. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๙. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗๗,๑๖๖,๙๐๐ บาท
รวม

๑,๐๖๘,๐๙๐,๒๐๐ บาท คือ
๒๑๐,๔๔๐,๒๐๐ บาท

๘๕๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖๑๓,๐๙๘,๕๐๐ บาท คือ

๒๑๙,๓๖๓,๒๐๐ บาท

๓๙๓,๗๓๕,๓๐๐ บาท
รวม
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๓๑๑,๘๗๐,๖๐๐ บาท คือ

๘๗,๐๓๐,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๐. สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๑. สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๒. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๒๔,๘๔๐,๔๐๐ บาท
รวม

๖๑๔,๗๑๓,๖๐๐ บาท คือ
๗๑,๗๐๙,๒๐๐ บาท

๕๔๓,๐๐๔,๔๐๐ บาท

รวม

๒๘๙,๓๒๙,๖๐๐ บาท คือ

๓๕,๒๓๗,๓๐๐ บาท

๒๕๔,๐๙๒,๓๐๐ บาท
รวม
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๗๑,๐๑๘,๘๐๐ บาท คือ

๕๙,๕๑๘,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๓. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
รวม
๓๒,๗๘๗,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๒,๗๘๗,๐๐๐
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกากับ
จานวน ๑๗๔,๙๕๘,๓๒๑,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวม ๓๘,๗๙๒,๙๓๓,๐๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๒๓๘,๒๑๒,๔๐๐
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๕,๔๑๖,๑๕๙,๒๐๐
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๓,๑๓๘,๕๖๑,๔๐๐
๒. สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
รวม
๙๐,๔๑๔,๘๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๘๖,๗๐๙,๔๐๐
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บาท
บาท คือ
บาท

บาท
ให้ตั้งเป็น
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔. สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕. สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓,๗๐๕,๔๐๐ บาท
รวม

๗๔,๗๗๙,๒๔๐,๔๐๐ บาท คือ
๘๑๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท
๓๒,๑๙๐,๓๖๙,๑๐๐ บาท
๔๑,๗๗๕,๔๐๑,๓๐๐ บาท

รวม

๑๕,๙๖๕,๓๕๘,๑๐๐ บาท คือ
๒๑,๐๒๙,๒๐๐ บาท
๕,๔๖๒,๗๕๗,๙๐๐ บาท
๑๐,๔๘๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท

รวม
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๓,๓๑๕,๔๘๐,๓๐๐ บาท คือ
๒,๐๘๒,๐๘๔,๙๐๐ บาท

๖๘๗,๗๗๗,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๔๕,๖๑๘,๑๐๐ บาท
๔๐๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท คือ

๓๙๔,๗๐๖,๓๐๐ บาท

รวม

๑๔,๕๐๖,๗๐๐ บาท
๖๗๑,๗๒๑,๒๐๐ บาท คือ

๕๑๖,๐๔๒,๐๐๐ บาท

๘,๓๗๔,๕๐๐ บาท

รวม
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๑๔๗,๓๐๔,๗๐๐ บาท
๓๕๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท คือ

๓๑๗,๓๐๒,๒๐๐ บาท

๑๕,๕๔๕,๓๐๐ บาท
๑๘,๔๔๐,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๑๐. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๒. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๓. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๔๙,๘๖๐,๑๐๐ บาท คือ
๒๓๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท
๑๖,๕๒๕,๑๐๐ บาท

รวม

๑๖๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๑๖๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท
๒๔๓,๖๖๔,๓๐๐ บาท คือ
๑๗๔,๐๙๕,๒๐๐ บาท
๒๕๑,๓๐๐ บาท
๖๙,๓๑๗,๘๐๐ บาท

รวม

๑๙๖,๕๓๔,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๑๙๖,๕๓๔,๗๐๐ บาท
๑๕๕,๒๙๔,๔๐๐ บาท คือ
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๑๕๕,๒๙๔,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๕. มหาวิทยาลัยนครพนม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๖. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๔๕,๑๑๗,๓๐๐ บาท คือ
๒๖๒,๓๙๒,๖๐๐ บาท
๒๓,๑๓๔,๗๐๐ บาท

รวม

๑๕๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท
๔๐๔,๖๖๔,๔๐๐ บาท คือ
๓๒๔,๒๙๘,๗๐๐ บาท
๖๔,๙๗๙,๗๐๐ บาท

รวม

๑๕,๓๘๖,๐๐๐ บาท
๑๖๕,๑๒๓,๘๐๐ บาท คือ
๑๓๔,๒๒๓,๙๐๐ บาท
๓๐,๘๙๙,๙๐๐ บาท

รวม
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๒๓๕,๒๙๗,๖๐๐ บาท คือ
๒๐๒,๙๕๔,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๒,๓๔๒,๘๐๐ บาท
รวม

๒๙๙,๖๗๒,๖๐๐ บาท คือ

๒๖๙,๕๗๗,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๙๕,๖๐๐ บาท
รวม

๒๙๐,๕๔๐,๕๐๐ บาท คือ

๒๕๒,๙๒๑,๐๐๐ บาท

รวม
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๓๗,๖๑๙,๕๐๐ บาท
๑๕๐,๘๒๓,๓๐๐ บาท คือ

๑๑๔,๙๖๖,๔๐๐ บาท

๓๐,๐๙๖,๙๐๐ บาท
๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๖๓,๔๖๖,๓๐๐ บาท คือ
๑๓๐,๔๓๔,๖๐๐ บาท
๓๓,๐๓๑,๗๐๐ บาท

รวม

๓๘๕,๐๓๖,๗๐๐ บาท คือ
๓๕๒,๓๘๒,๕๐๐ บาท
๓๒,๖๕๔,๒๐๐ บาท

รวม

๔๒๑,๙๖๕,๑๐๐ บาท คือ
๓๗๓,๗๑๕,๔๐๐ บาท

รวม
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๔๘,๒๔๙,๗๐๐ บาท
๑๗๘,๘๓๗,๒๐๐ บาท คือ
๑๔๖,๕๔๐,๖๐๐ บาท
๓๒,๒๙๖,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗๑,๔๓๑,๒๐๐ บาท คือ
๑๒๖,๒๖๙,๐๐๐ บาท
๓๔,๖๐๒,๒๐๐ บาท
๑๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๒๗,๙๙๔,๖๐๐ บาท คือ
๒๙๖,๒๕๒,๓๐๐ บาท
๓๑,๗๔๒,๓๐๐ บาท

รวม

๒๔๕,๕๘๘,๙๐๐ บาท คือ
๒๑๒,๗๐๙,๓๐๐ บาท
๓๒,๘๗๙,๖๐๐ บาท

รวม
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๒๖๕,๕๐๑,๙๐๐ บาท คือ
๒๓๒,๗๙๕,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๒,๗๐๖,๑๐๐ บาท
รวม

๑๙๑,๒๐๔,๖๐๐ บาท คือ
๑๕๔,๒๒๔,๗๐๐ บาท

รวม

๓๖,๙๗๙,๙๐๐ บาท
๒๒๘,๓๔๙,๕๐๐ บาท คือ
๑๘๖,๐๓๘,๑๐๐ บาท

รวม

๔๒,๓๑๑,๔๐๐ บาท
๒๓๒,๖๔๒,๐๐๐ บาท คือ
๑๘๗,๒๓๖,๘๐๐ บาท
๔๕,๔๐๕,๒๐๐ บาท

รวม

227
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๑๘๓,๔๗๓,๒๐๐ บาท คือ
๑๓๖,๔๖๒,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๗,๐๑๐,๘๐๐ บาท
รวม

๑๗๙,๐๑๙,๓๐๐ บาท คือ

๑๔๘,๐๙๕,๑๐๐ บาท

๓๐,๙๒๔,๒๐๐ บาท
รวม

๒๕๕,๑๒๑,๙๐๐ บาท คือ

๒๒๒,๙๐๐,๒๐๐ บาท

๓๒,๒๒๑,๗๐๐ บาท

รวม
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๒๐๖,๙๗๑,๑๐๐ บาท คือ

๑๖๕,๕๑๘,๑๐๐ บาท

๔๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๕๒,๓๓๔,๐๐๐ บาท คือ
๒๒๑,๔๙๒,๕๐๐ บาท

รวม

๓๐,๘๔๑,๕๐๐ บาท
๒๔๕,๑๑๙,๙๐๐ บาท คือ
๒๑๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท
๓๓,๔๐๖,๔๐๐ บาท

รวม

๑๔๖,๐๙๖,๙๐๐ บาท คือ
๑๑๐,๗๔๖,๑๐๐ บาท

รวม
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๓๕,๓๕๐,๘๐๐ บาท
๑๘๗,๖๒๗,๐๐๐ บาท คือ
๑๕๕,๐๖๙,๕๐๐ บาท
๓๒,๕๕๗,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพือ่ ความยั่งยืน
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพือ่ ความยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙๐,๕๓๙,๙๐๐ บาท คือ
๑๕๕,๔๔๕,๑๐๐ บาท
๓๕,๐๙๔,๘๐๐ บาท

รวม

๑๖๕,๓๙๙,๘๐๐ บาท คือ
๑๓๑,๗๙๑,๘๐๐ บาท
๓๓,๖๐๘,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕๕,๕๓๒,๐๐๐ บาท คือ
๒๒๓,๒๑๖,๔๐๐ บาท

รวม
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๓๒,๓๑๕,๖๐๐ บาท
๑๕๗,๑๔๓,๕๐๐ บาท คือ
๑๒๔,๗๘๕,๘๐๐ บาท
๓๒,๓๕๗,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๐๓,๖๙๐,๒๐๐ บาท คือ
๑๗๒,๓๒๙,๑๐๐ บาท
๓๑,๓๖๑,๑๐๐ บาท

รวม

๒๐๒,๔๔๘,๕๐๐ บาท คือ
๑๗๓,๔๔๗,๐๐๐ บาท
๒๙,๐๐๑,๕๐๐ บาท

รวม

๒๘๗,๑๙๐,๙๐๐ บาท คือ
๒๕๕,๔๘๘,๗๐๐ บาท

รวม
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๓๑,๗๐๒,๒๐๐ บาท
๑๙๔,๗๓๘,๘๐๐ บาท คือ
๑๖๒,๖๕๘,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๘๐,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๑๘,๘๒๙,๗๐๐ บาท คือ

๒๕๘,๕๑๗,๐๐๐ บาท

๔๘,๕๗๖,๗๐๐ บาท
๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท
รวม

๔๑๗,๕๕๒,๙๐๐ บาท คือ

๓๗๗,๑๔๔,๕๐๐ บาท

๒๘,๖๗๕,๐๐๐ บาท

รวม
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๑๑,๗๓๓,๔๐๐ บาท
๒๒๑,๙๖๓,๑๐๐ บาท คือ

๑๙๐,๐๕๐,๒๐๐ บาท

๓๑,๙๑๒,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒๕,๗๒๙,๘๐๐ บาท คือ

๙๒,๘๐๔,๘๐๐ บาท

๓๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท
รวม

๒๗๕,๓๓๖,๑๐๐ บาท คือ

๒๔๓,๙๖๔,๑๐๐ บาท

๓๑,๓๗๒,๐๐๐ บาท
รวม

๔๖๗,๙๖๓,๔๐๐ บาท คือ

๔๒๗,๐๒๕,๐๐๐ บาท

๔๐,๙๓๘,๔๐๐ บาท
รวม

233
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๒๒๑,๐๙๐,๗๐๐ บาท คือ

๑๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๕๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๑,๕๙๐,๗๐๐ บาท
รวม

๕๖๒,๓๒๗,๖๐๐ บาท คือ

๕๐๒,๑๕๖,๗๐๐ บาท

๖๐,๑๗๐,๙๐๐ บาท
รวม

๓๔๙,๗๗๘,๐๐๐ บาท คือ

๒๘๕,๕๐๙,๑๐๐ บาท

๖๔,๒๖๘,๙๐๐ บาท
รวม
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๒๐๐,๔๐๓,๙๐๐ บาท คือ

๑๙๑,๗๐๑,๑๐๐ บาท

๘,๗๐๒,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพือ่ ความยั่งยืน
๕๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓๘๒,๘๑๗,๕๐๐ บาท คือ

๓๐๗,๙๐๖,๘๐๐ บาท

๗๔,๙๑๐,๗๐๐ บาท
รวม

๓๘๑,๐๐๗,๖๐๐ บาท คือ

๒๖๖,๗๒๓,๗๐๐ บาท

๑๑๔,๒๘๓,๙๐๐ บาท
รวม

๔๘๐,๘๑๔,๘๐๐ บาท คือ

๔๐๔,๒๑๔,๘๐๐ บาท

๗๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
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๔๑๒,๙๗๑,๕๐๐ บาท คือ

๓๕๓,๐๐๕,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๙,๙๖๖,๑๐๐ บาท
รวม

๔๐๕,๕๐๑,๙๐๐ บาท คือ

๓๕๑,๘๓๔,๙๐๐ บาท

๕๓,๖๖๗,๐๐๐ บาท
รวม

๖๑๘,๑๕๔,๑๐๐ บาท คือ

๔๒๙,๔๖๙,๖๐๐ บาท

๑๘๘,๖๘๔,๕๐๐ บาท
รวม
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๙๔๒,๓๑๕,๘๐๐ บาท คือ

๓๔๓,๔๕๗,๖๐๐ บาท

๑๓๑,๖๑๒,๓๐๐ บาท
๔๖๗,๒๔๕,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๕. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๖๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๖๗. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๖๘. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๒๐๗,๑๕๕,๖๐๐ บาท คือ

๒๙๖,๒๘๒,๙๐๐ บาท
๙๑๐,๘๗๒,๗๐๐ บาท
รวม

๖๔๒,๗๒๗,๒๐๐ บาท คือ

๕๗๐,๒๒๙,๒๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท
๑,๒๔๕,๓๑๒,๑๐๐ บาท คือ

๖๗๒,๒๗๘,๒๐๐ บาท
๕๗๓,๐๓๓,๙๐๐ บาท
รวม
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๑,๒๐๘,๒๔๔,๓๐๐ บาท คือ

๑,๒๐๘,๒๔๔,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๙. มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๗๐. มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๗๒. มหาวิทยาลัยบูรพา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๕๘๐,๒๓๘,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๕๘๐,๒๓๘,๙๐๐ บาท
๓,๒๘๓,๑๔๖,๕๐๐ บาท คือ
๖๙๐,๕๑๑,๗๐๐ บาท
๑,๗๒๙,๕๐๐ บาท
๒,๕๙๐,๙๐๕,๓๐๐ บาท

รวม

๕๖๘,๒๓๘,๖๐๐ บาท คือ
๒๙๒,๑๔๒,๑๐๐ บาท

รวม
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๒๗๖,๐๙๖,๕๐๐ บาท
๘๕๕,๘๐๘,๕๐๐ บาท คือ
๑๙๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท
๑๗,๖๓๘,๒๐๐ บาท
๖๔๖,๒๐๒,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๗๔. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๖. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๕๒๕,๔๓๐,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๕๒๕,๔๓๐,๗๐๐ บาท
๑,๒๕๘,๙๒๕,๖๐๐ บาท คือ
๗๔๙,๓๒๒,๙๐๐ บาท
๑๖,๑๑๑,๘๐๐ บาท

รวม

๔๙๓,๔๙๐,๙๐๐ บาท
๗๖๒,๙๒๘,๙๐๐ บาท คือ
๔๒๘,๘๐๖,๑๐๐ บาท
๘,๓๙๖,๕๐๐ บาท
๓๒๕,๗๒๖,๓๐๐ บาท

รวม
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๕๙๐,๗๐๗,๖๐๐ บาท คือ
๔๕๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท
๑๓๘,๘๒๒,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗. มหาวิทยาลัยพะเยา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗๘. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๗๙. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘๐. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๙๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท คือ
๔๔๓,๖๓๙,๕๐๐ บาท
๕,๒๖๖,๒๐๐ บาท

รวม

๑๔๕,๕๘๗,๙๐๐ บาท
๑๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๑๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท
๑,๓๔๓,๐๔๒,๔๐๐ บาท คือ
๑,๑๒๐,๐๑๑,๐๐๐ บาท
๖๕,๑๙๓,๐๐๐ บาท

รวม
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๑๕๗,๘๓๘,๔๐๐ บาท
๑,๓๒๘,๐๑๔,๒๐๐ บาท คือ
๕๖๓,๓๕๖,๓๐๐ บาท
๒๑,๐๘๐,๗๐๐ บาท
๗๔๓,๕๗๗,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘๓. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๕๔๓,๖๕๓,๗๐๐ บาท คือ

๑,๐๗๓,๒๔๕,๘๐๐ บาท

๓,๔๕๗,๘๐๐ บาท

รวม

๔๖๖,๙๕๐,๑๐๐ บาท
๔๙๔,๓๐๔,๐๐๐ บาท คือ

๓๑๔,๗๘๒,๔๐๐ บาท

๑๖๓,๐๒๑,๖๐๐ บาท
๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
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๑,๓๘๘,๙๙๗,๗๐๐ บาท คือ

๕๘๙,๓๓๓,๒๐๐ บาท

๔๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท
๗๕๑,๔๗๑,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๘๕. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๘๗. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖๐๖,๔๕๔,๘๐๐ บาท คือ
๕๙๗,๗๒๗,๕๐๐ บาท
๘,๗๒๗,๓๐๐ บาท

รวม

๑,๘๗๔,๖๐๙,๓๐๐ บาท คือ

๑,๒๕๓,๔๘๔,๖๐๐ บาท

๒๙,๔๘๑,๘๐๐ บาท

รวม

๕๙๑,๖๔๒,๙๐๐ บาท
๕๐๒,๔๑๔,๒๐๐ บาท คือ

๔๔๓,๑๗๘,๔๐๐ บาท

๕๙,๒๓๕,๘๐๐ บาท
รวม
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๑,๐๕๔,๓๓๒,๙๐๐ บาท คือ

๕๐๙,๙๘๓,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๘๘.

๘๙.

๙๐.

๙๑.

๙๒.

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๔๔,๓๔๙,๙๐๐ บาท
๑๗๐,๒๖๕,๗๐๐ บาท คือ
๑๓๔,๔๐๑,๙๐๐ บาท
๓๕,๘๖๓,๘๐๐ บาท

รวม

๓๐,๗๑๔,๘๐๐ บาท คือ

รวม

๓๐,๗๑๔,๘๐๐ บาท
๒๑๐,๐๐๔,๒๐๐ บาท คือ

๒๑๐,๐๐๔,๒๐๐ บาท

รวม

๓๐,๑๔๑,๐๐๐ บาท คือ

๓๐,๑๔๑,๐๐๐ บาท

รวม
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๖๕๒,๗๘๑,๗๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๖๕๒,๗๘๑,๗๐๐ บาท
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็น
จานวน ๒๖,๐๒๓,๗๓๗,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวม ๑๗,๑๒๗,๕๙๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๒,๕๙๐,๑๑๓,๗๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๔,๕๓๗,๔๘๓,๘๐๐ บาท
๒. กรมการแพทย์
รวม
๓,๑๐๗,๙๙๔,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๙๙๗,๕๖๐,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๒,๑๑๐,๔๓๔,๓๐๐ บาท
๓. กรมควบคุมโรค
รวม
๑,๘๗๒,๒๖๓,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑,๒๘๙,๒๘๕,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๕๘๒,๙๗๗,๘๐๐ บาท
๔. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
รวม
๑๓๙,๔๒๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๒๒,๘๓๕,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑๖,๕๘๖,๑๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๗. กรมสุขภาพจิต
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๘. กรมอนามัย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๙. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๗๔๕,๗๐๙,๓๐๐ บาท คือ
๒๖๑,๔๒๙,๒๐๐ บาท

รวม

๔๘๔,๒๘๐,๑๐๐ บาท
๔๐๙,๓๐๗,๑๐๐ บาท คือ
๒๗๒,๘๒๘,๕๐๐ บาท

๕๙,๑๖๗,๒๐๐ บาท
รวม

๗๗,๓๑๑,๔๐๐ บาท
๙๘๐,๑๐๒,๑๐๐ บาท คือ
๘๘๔,๑๐๕,๔๐๐ บาท

รวม

๙๕,๙๙๖,๗๐๐ บาท
๓๗๐,๓๙๓,๙๐๐ บาท คือ
๓๔๘,๕๘๓,๐๐๐ บาท
๒๑,๘๑๐,๙๐๐ บาท

รวม

245
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๕๐๖,๘๖๗,๙๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๐๗,๓๑๗,๙๐๐ บาท
๙๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท
รวม

๑,๘๗๐,๖๐๐ บาท คือ
๑,๘๗๐,๖๐๐ บาท

รวม

๖๒๘,๐๗๗,๐๐๐ บาท คือ

๖๒๘,๐๗๗,๐๐๐ บาท
รวม

๙๑,๗๑๔,๘๐๐ บาท คือ

๘๗,๖๐๙,๘๐๐ บาท
๔,๑๐๕,๐๐๐ บาท
รวม
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๗,๕๓๒,๔๐๐ บาท คือ

๗,๕๓๒,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๖,๐๕๓,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๖,๐๕๓,๒๐๐ บาท
๑๕. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๘,๘๓๒,๓๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๘,๘๓๒,๓๐๐ บาท
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ตั้งเป็นจานวน ๑,๙๑๒,๕๐๖,๓๐๐
จาแนกดังนี้
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๔๑๒,๔๐๓,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๓๘,๗๐๔,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๖๐,๗๕๔,๖๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บริหารจัดการกาลังคน
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๑๒,๙๔๔,๓๐๐ บาท
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวม
๒๔๑,๖๕๘,๗๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๒๔,๒๙๘,๖๐๐ บาท
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คือ

คือ

บาท

คือ

คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๓.

๔.

๕.

๖.

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑๗,๓๖๐,๑๐๐ บาท
๑๐๓,๘๒๘,๑๐๐ บาท คือ
๑๐๓,๘๒๘,๑๐๐ บาท

รวม

๑๙๙,๐๗๘,๐๐๐ บาท คือ
๑๒๐,๔๑๒,๙๐๐ บาท

๗๘,๖๖๕,๑๐๐ บาท
รวม

๖๐๔,๖๒๘,๔๐๐ บาท คือ
๔๘๐,๕๒๙,๒๐๐ บาท

๑๒๔,๐๙๙,๒๐๐ บาท
รวม
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๒๔๑,๗๔๗,๒๐๐ บาท คือ
๘๕,๕๗๗,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๕๖,๑๖๙,๘๐๐ บาท
๗. สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
รวม
๑๐๙,๑๖๒,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๗๐,๔๐๙,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๓๘,๗๕๓,๗๐๐ บาท
มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งเป็นจานวน ๔๓,๐๗๕,๕๔๑,๒๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
รวม
๓,๐๕๓,๓๗๔,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑,๘๕๑,๑๘๑,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
๑,๒๐๒,๑๙๓,๓๐๐ บาท
๒. สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม
๖๙๙,๐๖๑,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๔๔,๐๔๒,๙๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยภายใน
ความมั่นคงชายแดน
และทางทะเล
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖๕๕,๐๑๘,๒๐๐ บาท
รวม

๒๑๔,๔๒๕,๘๐๐ บาท คือ

รวม

๒๑๔,๔๒๕,๘๐๐ บาท
๑๐๒,๕๘๐,๕๐๐ บาท คือ

รวม

๑๐๒,๕๘๐,๕๐๐ บาท
๓๘,๑๘๖,๘๔๘,๑๐๐ บาท คือ
๒๘,๑๗๓,๐๐๔,๑๐๐ บาท

๖,๙๐๘,๘๒๕,๗๐๐ บาท
๓,๑๐๕,๐๑๘,๓๐๐ บาท
รวม

๓๐๙,๖๔๐,๙๐๐ บาท คือ
๓๐๙,๖๔๐,๙๐๐ บาท

รวม
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๓๐๒,๔๘๑,๑๐๐ บาท คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๓๐๒,๔๘๑,๑๐๐ บาท
๘. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
รวม
๑๗๒,๕๔๘,๓๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๗๒,๕๔๘,๓๐๐ บาท
๙. สานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
รวม
๙,๙๙๖,๕๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๙,๙๙๖,๕๐๐ บาท
๑๐. สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
รวม
๒๔,๕๘๔,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๒๔,๕๘๔,๒๐๐ บาท
มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา ให้ตั้งเป็นจานวน ๖,๙๓๙,๖๘๒,๘๐๐
จาแนกดังนี้
๑. สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
รวม
๖,๒๕๖,๘๕๖,๗๐๐ บาท
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๖,๐๓๗,๙๘๔,๐๐๐ บาท
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คือ

คือ

คือ

บาท
คือ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๒๑๘,๘๗๒,๗๐๐ บาท
๒. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวม
๕๖๘,๒๕๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓๕๖,๙๘๓,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๒๑๑,๒๗๕,๗๐๐ บาท
๓. สถาบันพระปกเกล้า
รวม
๑๑๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๑๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจานวน ๖,๑๐๖,๘๐๓,๘๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักงานศาลยุติธรรม
รวม
๕,๖๑๙,๒๕๑,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕,๖๑๙,๒๕๑,๓๐๐ บาท
๒. สานักงานศาลปกครอง
รวม
๔๓๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๔๓๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท
๓. สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวม
๕๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
จานวน ๙,๑๕๕,๕๓๒,๗๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
รวม
๖,๕๕๔,๖๙๓,๖๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๖,๕๕๔,๖๙๓,๖๐๐
๒. สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวม
๗๒,๐๕๔,๗๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๗๒,๐๕๔,๗๐๐
๓. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
รวม
๓๙๕,๖๖๗,๓๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓๙๕,๖๖๗,๓๐๐
๔. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวม
๔๓๕,๑๓๗,๔๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๔๓๕,๑๓๗,๔๐๐
๕. สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวม
๗๑,๙๑๓,๘๐๐
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๗๑,๙๑๓,๘๐๐
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ให้ตั้งเป็น
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖. สานักงานอัยการสูงสุด
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ
จาแนกดังนี้
๑. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๒. ธนาคารออมสิน
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๓. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๔. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๖๒๖,๐๖๕,๙๐๐ บาท คือ

๑,๖๒๖,๐๖๕,๙๐๐ บาท
ให้ตั้งเป็นจานวน ๗๖,๙๓๐,๕๕๔,๑๐๐ บาท
รวม

๔๗,๙๙๕,๕๕๑,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๔๗,๙๙๕,๕๕๑,๙๐๐ บาท
๕,๙๓๑,๑๑๐,๘๐๐ บาท คือ

๕,๙๓๑,๑๑๐,๘๐๐ บาท
รวม

๒,๔๑๙,๓๐๐ บาท คือ

๒,๔๑๙,๓๐๐ บาท
รวม
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๔๙๒,๕๑๕,๓๐๐ บาท คือ

๔๙๒,๕๑๕,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕. บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๖. บริษัทบริหารสินทรัพย์
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จากัด
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
๗. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘. การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๙. การเคหะแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔,๘๘๘,๔๗๙,๗๐๐ บาท คือ

๔,๘๘๘,๔๗๙,๗๐๐ บาท
รวม

๗๗๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๗๗๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑,๓๑๒,๗๑๑,๔๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๓๑๒,๗๑๑,๔๐๐ บาท
๒,๓๖๓,๐๕๒,๖๐๐ บาท คือ
๕๙๖,๖๐๒,๖๐๐ บาท

รวม
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๑,๗๖๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑,๖๖๗,๘๐๔,๐๐๐ บาท คือ

๑๐๔,๗๓๙,๘๐๐ บาท

๑,๕๖๓,๐๖๔,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๑. การยางแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๓. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๔. สถาบันการบินพลเรือน
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๕. การรถไฟแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๕๔๖,๕๒๖,๕๐๐ บาท คือ

รวม

๕๔๖,๕๒๖,๕๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๑๓๑,๙๙๕,๕๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๑๓๑,๙๙๕,๕๐๐ บาท
๒๗๔,๓๙๘,๓๐๐ บาท คือ

รวม

๒๗๔,๓๙๘,๓๐๐ บาท
๓,๕๕๔,๒๑๔,๓๐๐ บาท คือ
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๓,๐๕๔,๒๑๔,๓๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๗. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๗๓,๒๕๖,๓๐๐ บาท คือ
๒๖,๕๑๘,๒๐๐ บาท

๘๖,๐๑๔,๙๐๐ บาท

๕๔,๓๐๗,๑๐๐ บาท

รวม
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๑๐๖,๔๑๖,๑๐๐ บาท
๑๗๓,๐๒๙,๙๐๐ บาท คือ
๗,๑๘๗,๑๐๐ บาท

๑๐๖,๔๐๓,๘๐๐ บาท

๘,๙๗๓,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การจัดการน้าเสีย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
องค์การสวนสัตว์
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การคลังสินค้า
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๕๐,๔๖๕,๒๐๐ บาท
๕๙,๕๗๒,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๕๙,๕๗๒,๗๐๐ บาท
๖๙๓,๗๙๕,๕๐๐ บาท คือ
๑๗๔,๖๗๔,๖๐๐ บาท

๑๙๙,๗๐๕,๔๐๐ บาท

รวม

๓๑๙,๔๑๕,๕๐๐ บาท
๓,๔๖๓,๔๖๒,๓๐๐ บาท คือ
๓,๔๖๓,๔๖๒,๓๐๐ บาท

รวม
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๓๑๕,๕๖๑,๗๐๐ บาท คือ
๑๐๓,๘๑๕,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒๑๑,๗๔๖,๒๐๐ บาท
๒๒. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รวม
๗๖๕,๙๒๖,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๔๙,๒๐๒,๘๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๖๑๖,๗๒๓,๓๐๐ บาท
มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการในพระองค์ ให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน
๖,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. ส่วนราชการในพระองค์
รวม
๖,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมัน่ คง
๖,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ตั้งเป็นจานวน ๙,๖๕๔,๔๘๑,๑๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สภากาชาดไทย
รวม
๙,๖๕๔,๔๘๑,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๙,๖๕๔,๔๘๑,๑๐๐ บาท
มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ตั้งเป็นจานวน ๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า
รวม
๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ า ยของกองทุ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน
๔๕,๓๔๐,๗๕๗,๕๐๐ บาท จาแนกดังนี้
(๑) กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑๑๕,๙๐๘,๐๐๐ บาท
(๒) กองทุนการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา
๑๙๙,๐๘๓,๐๐๐ บาท
(๓) กองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) กองทุนคุ้มครองเด็ก
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร
๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) กองทุนยุติธรรม
๒๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) กองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) กองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๓) กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๘,๘๓๓,๘๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑๔) กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๗) กองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา
๒๗๗,๘๗๗,๗๐๐ บาท
(๑๘) กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๙) กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
๒,๕๓๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจานวน
๑๑,๙๒๔,๒๖๖,๓๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๔,๑๔๓,๑๐๓,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมประชาสัมพันธ์
๒๗,๙๓๓,๔๐๐ บาท
(๒) สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
๙๑,๘๓๘,๕๐๐ บาท
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
๔๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท
(๔) กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๓,๙๗๔,๑๙๑,๖๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
รวม
๑,๕๑๘,๗๐๒,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กองบัญชาการ
กองทัพไทย
๖๘,๓๑๕,๒๐๐ บาท
(๒) กองทัพบก
๗๒๔,๖๐๙,๐๐๐ บาท
(๓) กองทัพเรือ
๗๑๖,๘๒๘,๑๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๓.
๔.
๕.

๖.

๗.
๘.
๙.

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กองทัพอากาศ
กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(๑) กรมพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๒) กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) กรมการข้าว
(๓) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(๔) กรมประมง
(๕) กรมปศุสัตว์
(๖) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(๗) กรมวิชาการเกษตร
(๘) กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงคมนาคม
(๑) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงพาณิชย์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
(๑) กรมการปกครอง

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘,๙๕๐,๒๐๐ บาท
๓๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท คือ
๓๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

รวม

๖๑,๓๑๖,๗๐๐ บาท คือ
๖๑,๓๑๖,๗๐๐ บาท

รวม

๒๐๐,๕๒๓,๒๐๐ บาท คือ
๑๔๕,๔๙๖,๐๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม
รวม
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๕๕,๐๒๗,๒๐๐ บาท
๑๖๑,๘๑๕,๘๐๐ บาท คือ
๑๗,๖๙๒,๕๐๐
๑๘,๖๔๓,๓๐๐
๑๘,๙๘๖,๐๐๐
๒๒,๗๖๔,๒๐๐
๒๒,๐๗๒,๖๐๐
๑๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๔,๑๔๑,๒๐๐
๑๘,๐๑๖,๐๐๐
๔๑๖,๘๕๔,๘๐๐
๔๑๖,๘๕๔,๘๐๐
๑๙,๖๙๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ

๑๙,๖๙๕,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๑,๑๙๒,๖๐๐ บาท คือ
๘๔๑,๒๕๖,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๑๐.

๑๑.
๑๒.

๑๓.

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมที่ดิน
(๓) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(๔) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กระทรวงยุติธรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๒) กรมคุมประพฤติ
(๓) กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
(๔) กรมบังคับคดี
(๕) กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
(๖) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๗) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงแรงงาน
(๑) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) กรมการศาสนา
(๓) กรมศิลปากร
(๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๕) สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๔,๗๐๙,๙๐๐ บาท
๖๙๙,๓๑๖,๖๐๐ บาท
รวม

๕,๙๐๙,๒๐๐ บาท
๕๖,๐๔๙,๕๐๐ บาท คือ
๒๖,๗๑๐,๐๐๐ บาท
๖,๓๒๘,๔๐๐ บาท
๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๙๔๙,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๓,๓๗๙,๑๐๐
๒,๙๓๖,๐๐๐
๙,๔๙๖,๒๐๐
๑๕,๓๕๕,๐๐๐
๑๕,๓๕๕,๐๐๐
๑๑๑,๙๐๓,๐๐๐
๓๒,๘๙๗,๒๐๐
๓,๔๒๘,๘๐๐
๖๑,๐๒๗,๐๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
รวม
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๑,๔๓๙,๑๕๒,๙๐๐ บาท คือ
๒๙๑,๘๖๒,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๕) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๖) มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๙) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๑๐) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๔. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๕. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๖. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖๘๔,๙๗๒,๖๐๐ บาท
๑๗๓,๗๔๑,๑๐๐ บาท
๘๐,๐๑๙,๖๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๔,๒๗๔,๖๐๐
๔๑,๐๔๙,๘๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๒,๔๑๐,๗๐๐
๘๑,๗๒๑,๘๐๐
๕๑,๐๐๕,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ

๕๑,๐๐๕,๔๐๐ บาท
รวม

๒,๐๙๕,๙๖๔,๒๐๐ บาท คือ
๒๕๔,๔๔๖,๐๐๐ บาท
๑๓๗,๕๗๖,๑๐๐ บาท
๑,๗๐๓,๙๔๒,๑๐๐ บาท

รวม
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๔๙๔,๒๐๐ บาท คือ
๔๙๔,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ให้ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจานวน
๖๔๓,๒๘๔,๓๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๒๘,๖๔๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) กรมประชาสัมพันธ์
๑๒,๕๙๙,๓๐๐ บาท
(๒) กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๑๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงการต่างประเทศ
รวม
๓,๔๓๘,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๓,๔๓๘,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๒๒๐,๖๔๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๒๒๐,๖๔๑,๖๐๐ บาท
๔. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รวม
๑๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมประมง
๑๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท
๕. กระทรวงคมนาคม
รวม
๑๐,๐๑๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมเจ้าท่า
๑๐,๐๑๑,๕๐๐ บาท
๖. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๖๒,๗๐๗,๘๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการปกครอง
๖๒,๗๐๗,๘๐๐ บาท
๗. กระทรวงยุติธรรม
รวม
๗,๒๑๔,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๗,๒๑๔,๕๐๐ บาท
๘. กระทรวงแรงงาน
รวม
๑๓๙,๖๕๖,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๖,๖๕๔,๘๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) กรมการจัดหางาน
๘๗,๓๙๒,๕๐๐ บาท
(๓) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
๓๕,๖๐๙,๓๐๐ บาท
๙. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
รวม
๑๓๖,๗๑๑,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๓๕,๗๐๐,๘๐๐ บาท
(๒) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
๑,๐๑๑,๐๐๐ บาท
๑๑. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
รวม
๑๐,๑๘๓,๒๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
๑๐,๑๘๓,๒๐๐ บาท
มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน ๕,๒๕๖,๓๗๓,๑๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒๐๖,๖๔๗,๔๐๐ บาท คือ
(๑) กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๒๐๖,๖๔๗,๔๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
รวม
๓๒๑,๖๖๕,๒๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒,๗๘๘,๒๐๐ บาท
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย
๓๕,๕๙๓,๔๐๐ บาท
(๓) กองทัพบก
๒๑๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท
(๔) กองทัพเรือ
๔๗,๖๗๑,๓๐๐ บาท
(๕) กองทัพอากาศ
๑๙,๗๕๒,๓๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๔. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) กรมการปกครอง
(๓) กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมคุมประพฤติ
(๒) กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
(๓) กรมราชทัณฑ์
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๖. กระทรวงแรงงาน
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(๒) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
๗. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รวม
รวม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘๙,๗๒๑,๑๐๐ บาท คือ
๒๗,๙๓๕,๒๐๐
๑๓๕,๐๐๕,๕๐๐
๒๖,๗๘๐,๔๐๐
๒,๓๓๗,๐๖๕,๑๐๐
๓๙๔,๓๗๒,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท

๑๗,๕๓๒,๓๐๐ บาท
๗๙,๖๖๘,๙๐๐ บาท

รวม

๑,๘๔๕,๔๙๑,๐๐๐ บาท
๓๓,๒๗๗,๒๐๐ บาท คือ
๒๐,๒๒๒,๐๐๐ บาท

รวม
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๑๓,๐๕๕,๒๐๐ บาท
๒๑๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๘,๖๒๖,๐๐๐ บาท
๑๔๖,๑๐๓,๕๐๐ บาท
๓๓,๖๘๐,๕๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๑,๒๑๔,๓๖๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔๒๗,๘๑๒,๘๐๐ บาท
(๒) กรมการแพทย์
๔๗๓,๕๘๒,๒๐๐ บาท
(๓) กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
๑๑๑,๙๐๗,๑๐๐ บาท
(๔) กรมสุขภาพจิต
๑๗๘,๔๗๙,๕๐๐ บาท
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๒๒,๕๘๓,๘๐๐ บาท
๙. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
รวม
๗๓๐,๒๒๑,๗๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๗๑๙,๕๘๐,๑๐๐ บาท
(๒) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
๑๐,๖๔๑,๖๐๐ บาท
มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน ๑,๔๔๒,๑๕๓,๒๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๗๒,๔๗๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
๗๒,๔๗๒,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงพาณิชย์
รวม
๓๒,๒๕๗,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
๓๒,๒๕๗,๘๐๐ บาท
๓. กระทรวงแรงงาน
รวม
๒๐๑,๓๒๕,๙๐๐ บาท คือ
(๑) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
๒๐๑,๓๒๕,๙๐๐ บาท
๔. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๒๘๘,๗๕๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๐,๐๑๕,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๔) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๕) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(๖) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๕. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๖. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(๒) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๗. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
(๔) สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๕) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒๑,๔๗๗,๘๐๐ บาท
๔๒,๗๓๕,๖๐๐ บาท
๕๓,๐๓๑,๔๐๐ บาท
๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๔,๒๘๘,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๕๔,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๓๔,๔๙๗,๑๐๐ บาท คือ
๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท
๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๒๑,๖๔๗,๑๐๐ บาท
๖๙๓,๘๔๔,๗๐๐ บาท คือ
๑๘๙,๐๐๗,๖๐๐ บาท
๑๗๙,๔๔๗,๗๐๐ บาท
๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔,๗๐๐,๓๐๐ บาท
๑๓๐,๙๓๙,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๖๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท คือ
(๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๖๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท
มาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
กีฬา และวัฒนธรรม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน
๘,๕๖๐,๒๖๙,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒๐๓,๑๐๒,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
๖๖,๑๕๖,๓๐๐ บาท
(๒) องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๑๓๖,๙๔๖,๑๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
รวม
๙๙,๘๕๗,๑๐๐ บาท คือ
(๑) กองทัพบก
๕๗,๒๕๗,๑๐๐ บาท
(๒) กองทัพอากาศ
๔๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
รวม
๑,๐๑๖,๘๙๐,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
๓๔๑,๗๕๗,๘๐๐ บาท
(๒) กรมการท่องเที่ยว
๖๗๕,๑๓๒,๘๐๐ บาท
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๕. กระทรวงคมนาคม
รวม
๙๒๙,๗๐๘,๗๐๐ บาท คือ
(๑) กรมทางหลวงชนบท
๙๒๙,๗๐๘,๗๐๐ บาท
๖. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๘๑,๑๘๙,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมทรัพยากรธรณี
๑๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๖๓,๕๙๙,๕๐๐ บาท
๗. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓๐๒,๕๓๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๐๒,๕๓๐,๓๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘. กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) กรมศิลปากร
(๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๔) สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
(๕) หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
๙. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๒) มหาวิทยาลัยนครพนม
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
(๗) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
๑๐. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
๑๑. รัฐวิสาหกิจ
(๑) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
(๒) การกีฬาแห่งประเทศไทย

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๑๓๗,๒๑๗,๑๐๐ บาท คือ
๑๓๗,๘๕๐,๙๐๐ บาท
๙๕๒,๘๐๒,๒๐๐ บาท
๑๖,๖๑๔,๐๐๐ บาท
๑๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔,๓๕๙,๘๐๐
๖,๙๑๑,๕๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๕,๕๙๕,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท

๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท
๒๒,๕๗๑,๓๐๐ บาท
๗,๖๖๙,๑๐๐ บาท คือ

รวม

๗,๖๖๙,๑๐๐ บาท
๔,๗๓๓,๖๖๕,๓๐๐ บาท คือ
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๔,๓๗๔,๘๘๔,๙๐๐ บาท
๓๕๘,๗๘๐,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต
ภาคการเกษตร ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น จ านวน
๗,๗๗๙,๘๖๓,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๗,๒๙๖,๖๔๓,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๗๑,๘๕๓,๑๐๐ บาท
(๒) กรมการข้าว
๑,๘๔๗,๑๗๒,๕๐๐ บาท
(๓) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙๙,๖๔๓,๓๐๐ บาท
(๔) กรมประมง
๑,๐๘๒,๖๓๘,๙๐๐ บาท
(๕) กรมปศุสัตว์
๑,๒๗๔,๘๗๐,๔๐๐ บาท
(๖) กรมพัฒนาทีด่ ิน
๔๓๕,๑๒๒,๔๐๐ บาท
(๗) กรมวิชาการเกษตร
๔๓๕,๓๕๑,๒๐๐ บาท
(๘) กรมส่งเสริมการเกษตร
๑,๒๗๔,๖๒๖,๘๐๐ บาท
(๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓๙๔,๔๖๑,๒๐๐ บาท
(๑๐) กรมหม่อนไหม
๔๓,๒๔๕,๐๐๐ บาท
(๑๑) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
๒๒๒,๔๒๓,๙๐๐ บาท
(๑๒) สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
๗๐,๒๑๑,๙๐๐ บาท
(๑๓) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
๔๕,๐๒๓,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงพาณิชย์
รวม
๑๒๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการค้าต่างประเทศ
๔,๖๗๘,๕๐๐ บาท
(๒) กรมการค้าภายใน
๑๒๔,๕๔๑,๕๐๐ บาท
๔. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๑๙,๔๕๑,๒๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการปกครอง
๑๙,๔๕๑,๒๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕. หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวม
๔๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๔๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๖. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๑๒๗,๓๙๗,๙๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙,๑๒๑,๓๐๐ บาท
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๖,๘๘๗,๐๐๐ บาท
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
๖,๔๐๙,๓๐๐ บาท
(๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
๕๔,๕๔๗,๐๐๐ บาท
(๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๘,๖๓๓,๓๐๐ บาท
๗. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๑๖๓,๙๓๒,๙๐๐ บาท คือ
(๑) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๗๐,๑๗๙,๒๐๐ บาท
(๒) องค์การสะพานปลา
๙๓,๗๕๓,๗๐๐ บาท
มาตรา ๔๑ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เป็นจานวน ๓,๓๒๘,๓๖๘,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๕๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
๕๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๑๘,๑๗๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๗,๕๙๗,๐๐๐ บาท
(๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐,๕๗๘,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓. กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานในกากับ
(๑) กรมการค้าภายใน
(๒) กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(๓) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๔) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
(๕) สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๔. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมบังคับคดี
๕. กระทรวงแรงงาน
(๑) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๓) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๕) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๖) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๑๓,๕๐๘,๗๐๐
๑๕,๗๗๐,๐๐๐
๘,๘๙๒,๐๐๐
๑๑๕,๖๔๕,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท

๕๘,๒๐๑,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม

274
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๑๑๒,๙๐๐
๓,๑๑๒,๙๐๐
๔๒,๙๙๗,๔๐๐
๔๒,๙๙๗,๔๐๐

บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท

๑,๒๕๑,๘๕๖,๔๐๐ บาท คือ
๓๒๔,๘๑๑,๒๐๐ บาท
๕๘,๕๒๘,๒๐๐ บาท
๕๙๗,๕๙๓,๖๐๐ บาท
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๘๓๗,๔๐๐ บาท
๑,๖๔๑,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๗) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๒๑๖,๐๒๐,๐๐๐ บาท
(๘) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๓๓,๙๒๔,๕๐๐ บาท
๗. กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๑๙๕,๐๖๙,๕๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๘๐,๓๑๙,๕๐๐ บาท
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๑๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๘. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๕๓๔,๔๔๔,๓๐๐ บาท คือ
(๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๒,๖๒๗,๔๐๐ บาท
(๒) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๕๒๑,๘๑๖,๙๐๐ บาท
๑๐. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๓๓,๖๙๗,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๓๓,๖๙๗,๐๐๐ บาท
๑๑. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม
๙๗๔,๗๐๗,๗๐๐ บาท คือ
(๑) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
๙๗๔,๗๐๗,๗๐๐ บาท
มาตรา ๔๒ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน ๘,๗๕๗,๙๘๑,๓๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. กระทรวงการคลัง
รวม
๑,๑๙๒,๙๔๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมศุลกากร
๑,๑๙๒,๙๔๗,๕๐๐ บาท
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๕๐,๒๒๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) กรมประมง
๑๔,๗๐๕,๖๐๐ บาท
(๒) กรมปศุสัตว์
๑๒,๔๐๐,๘๐๐ บาท
(๓) กรมวิชาการเกษตร
๒๓,๑๒๒,๗๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓. กระทรวงคมนาคม
(๑) กรมการขนส่งทางบก
(๒) กรมท่าอากาศยาน
(๓) กรมทางหลวง
(๔) กรมทางหลวงชนบท
๔. กระทรวงพาณิชย์
(๑) กรมการค้าต่างประเทศ
๕. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) กรมการปกครอง
(๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. กระทรวงแรงงาน
(๑) กรมการจัดหางาน
(๒) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
(๓) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
๗. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมควบคุมโรค
(๓) กรมอนามัย
๘. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๙. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ

รวม

รวม
รวม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖,๔๖๗,๒๘๕,๙๐๐
๖๐๐,๔๙๗,๘๐๐
๘๘,๗๗๔,๐๐๐
๔,๖๔๗,๑๑๗,๖๐๐
๑,๑๓๐,๘๙๖,๕๐๐
๒๙,๑๐๙,๕๐๐
๒๙,๑๐๙,๕๐๐
๓๕๐,๘๕๙,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ

๕,๕๐๐,๐๐๐
๒๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๒๔,๓๕๙,๐๐๐
๘๔,๑๐๗,๖๐๐
๒๑,๕๐๙,๓๐๐
๕๖,๕๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

รวม

๖,๐๙๘,๓๐๐ บาท
๒๙๖,๓๕๓,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๒๔๖,๓๘๔,๐๐๐
๔๐,๓๒๗,๒๐๐
๙,๖๔๒,๗๐๐
๗,๑๐๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท คือ

๕,๔๙๒,๐๐๐ บาท
๑,๖๑๓,๐๐๐ บาท
รวม
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๒๗,๐๗๔,๐๐๐ บาท คือ
๒๗,๐๗๔,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๒๕๒,๙๐๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) การประปาส่วนภูมิภาค
๕,๙๐๙,๘๐๐ บาท
(๒) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
๒๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๔๓ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น จ านวน
๑๔,๘๔๒,๖๑๔,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๔๙,๓๔๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
๑๙,๓๔๙,๓๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
รวม
๕๑๗,๑๕๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กองทัพเรือ
๕๑๗,๑๕๔,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงคมนาคม
รวม ๑๐,๙๘๗,๐๘๐,๗๐๐ บาท คือ
(๑) กรมทางหลวง
๙,๘๐๒,๓๐๗,๘๐๐ บาท
(๒) กรมทางหลวงชนบท
๑,๑๗๕,๔๙๗,๙๐๐ บาท
(๓) สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท
๔. หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม
๓๒๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
๓๒๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท
๕. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓๕๔,๗๗๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
๓๕๔,๗๗๙,๐๐๐ บาท
๖. กระทรวงแรงงาน
รวม
๕๑,๕๓๘,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
๕๑,๕๓๘,๕๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๘. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๙. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมควบคุมโรค
๑๐. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
๑๑. รัฐวิสาหกิจ
(๑) สถาบันการบินพลเรือน
(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(๓) การประปาส่วนภูมิภาค

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๖,๑๔๐,๐๐๐ บาท คือ
๖,๑๔๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๑๐,๖๒๖,๗๐๐ บาท คือ
๙๐,๖๒๖,๗๐๐ บาท

รวม

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๔,๘๓๙,๖๐๐ บาท คือ
๕๙,๕๐๙,๖๐๐ บาท
๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

รวม
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๓๓๙,๘๒๘,๙๐๐ บาท คือ
๖๙,๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒๗๐,๓๒๙,๙๐๐
๒,๐๓๙,๔๒๑,๙๐๐
๓๘,๑๒๒,๐๐๐
๑๔๓,๙๒๓,๘๐๐
๑,๘๕๗,๓๗๖,๑๐๐

บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔๔ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน ๙๘,๘๐๘,๓๖๓,๗๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๓๖,๑๕๘,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๓๖,๑๕๘,๘๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
รวม
๑๕,๓๖๓,๕๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕,๓๖๓,๕๐๐ บาท
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๓๒,๔๗๘,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมวิชาการเกษตร
๓๒,๔๗๘,๐๐๐ บาท
๔. กระทรวงคมนาคม
รวม ๙๑,๔๑๘,๒๑๖,๙๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๒,๒๑๓,๑๐๐ บาท
(๒) กรมเจ้าท่า
๙๕๔,๖๐๖,๑๐๐ บาท
(๓) กรมการขนส่งทางบก
๒๔,๗๖๕,๑๐๐ บาท
(๔) กรมท่าอากาศยาน
๔,๔๙๑,๗๒๕,๔๐๐ บาท
(๕) กรมทางหลวง
๖๙,๘๑๕,๖๐๑,๗๐๐ บาท
(๖) กรมทางหลวงชนบท
๑๕,๙๓๐,๒๙๑,๘๐๐ บาท
(๗) สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
๑๘๙,๐๑๓,๗๐๐ บาท
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๖,๓๙๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมป่าไม้
๖,๓๙๕,๐๐๐ บาท
๖. กระทรวงพาณิชย์
รวม
๑๘,๗๕๗,๙๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
๑๘,๗๕๗,๙๐๐ บาท
๗. กระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๔,๕๘๖,๗๐๐ บาท คือ
(๑) กรมศิลปากร
๔,๕๘๖,๗๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๘. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๖๔,๔๒๐,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๙๔๐,๖๐๐ บาท
(๒) สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
๖๓,๔๘๐,๒๐๐ บาท
๙. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๑๑,๑๗๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
๑,๑๗๒,๖๐๐ บาท
๑๐. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมควบคุมโรค
๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๑๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๓๗,๙๕๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓๗,๙๕๙,๐๐๐ บาท
๑๒. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๗,๑๕๗,๙๗๔,๕๐๐ บาท คือ
(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย
๑,๒๑๐,๙๕๘,๑๐๐ บาท
(๒) การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
๕,๘๑๐,๕๑๖,๔๐๐ บาท
(๓) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๔๕ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน ๓,๐๔๔,๘๒๑,๓๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๑,๕๒๘,๘๘๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๑๙,๔๙๔,๘๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๒.
๓.

๔.

๕.

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(๓) สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
(๑) กรมธนารักษ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑) กรมประมง
(๒) กรมปศุสัตว์
(๓) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๕) สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๓) สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔,๙๕๒,๓๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม

๑,๔๙๔,๔๔๒,๐๐๐
๖๘,๐๐๐,๐๐๐
๖๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๕,๖๓๐,๔๐๐
๗,๐๒๑,๐๐๐
๑๑,๖๑๑,๘๐๐
๑๓๓,๙๓๖,๖๐๐
๕,๗๒๐,๐๐๐

บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

๗,๓๔๑,๐๐๐ บาท
๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๕๕๗,๕๗๘,๘๐๐ บาท คือ

๔๕,๕๒๔,๐๐๐ บาท

๒๙๒,๔๕๑,๒๐๐ บาท

๒๑๙,๖๐๓,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖. กระทรวงพาณิชย์
(๑) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
(๒) สานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
๗. กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) กรมศิลปากร
๘. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๒) สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
๙. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๑๐. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมควบคุมโรค
๑๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๔) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๔,๔๗๘,๓๐๐ บาท คือ
๓๒,๓๑๓,๘๐๐ บาท

รวม

รวม

รวม

๑๒,๑๖๔,๕๐๐ บาท
๑๒๗,๘๕๕,๐๐๐ บาท คือ
๑๒๗,๘๕๕,๐๐๐ บาท
๙,๕๖๐,๗๐๐ บาท คือ
๔,๘๕๐,๗๐๐ บาท

๔,๗๑๐,๐๐๐ บาท
๙๙,๑๖๑,๓๐๐ บาท คือ
๗๕,๐๐๑,๓๐๐ บาท

รวม

๒๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒๖๘,๓๘๖,๙๐๐ บาท คือ

รวม

๑๘๙,๔๗๙,๒๐๐ บาท
๗๘,๙๐๗,๗๐๐ บาท
๑๔๒,๕๕๐,๘๐๐ บาท คือ
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๗๙,๖๘๕,๐๐๐ บาท
๒๖,๗๔๕,๖๐๐ บาท
๘,๙๕๐,๒๐๐ บาท
๖,๗๒๔,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๕) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
๙,๑๔๖,๐๐๐ บาท
(๖) สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
รวม
๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๔๖ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
เป็นจานวน ๑๕,๗๗๘,๑๙๗,๐๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๑๙๕,๗๗๙,๗๐๐ บาท คือ
(๑) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑๙๕,๗๗๙,๗๐๐ บาท
๒. กระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๕๙๙,๔๕๖,๗๐๐ บาท คือ
(๑) กองทัพเรือ
๕๑,๐๕๓,๗๐๐ บาท
(๒) สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
๕๔๘,๔๐๓,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงการคลัง
รวม
๓,๘๖๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒,๔๖๐,๔๐๐ บาท
๔. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
รวม
๕,๒๒๗,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สถาบันการพลศึกษา
๕,๒๒๗,๔๐๐ บาท
๕. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๑๑,๐๘๗,๕๐๐ บาท คือ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานในกากับ
(๑) กรมการข้าว
(๒) กรมประมง
(๓) กรมปศุสัตว์
(๔) กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
(๕) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(๖) กรมวิชาการเกษตร
(๗) กรมหม่อนไหม
(๘) สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(๙) สานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
(๒) กรมทรัพยากรน้า
(๓) กรมป่าไม้
(๔) กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๕) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑,๐๘๗,๕๐๐ บาท
รวม

๑,๒๖๗,๗๖๑,๖๐๐
๑๘๗,๘๒๔,๙๐๐
๓๙,๕๙๑,๒๐๐
๒๓,๑๗๒,๐๐๐
๑๓,๗๔๙,๔๐๐
๓๕,๓๔๘,๓๐๐
๔๕๗,๔๖๘,๘๐๐
๓๒,๓๐๒,๗๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓๙๖,๘๐๔,๓๐๐ บาท

รวม
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๗๒,๘๓๐,๙๐๐ บาท คือ
๑๓,๖๙๐,๕๐๐ บาท
๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท
๕,๘๖๐,๘๐๐ บาท
๓๓,๖๑๐,๘๐๐ บาท
๙,๒๔๓,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงพาณิชย์
(๑) สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงานกิจการยุติธรรม
(๒) สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) กรมศิลปากร
(๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๓) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๔) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒,๘๖๒,๐๐๐ บาท คือ

๒,๘๖๒,๐๐๐ บาท
รวม

รวม

รวม
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๓๒,๗๙๕,๑๐๐ บาท คือ
๔,๒๙๐,๒๐๐ บาท
๒๘,๕๐๔,๙๐๐
๘,๑๗๐,๖๐๐
๖๒๓,๙๐๐
๔,๗๐๔,๐๐๐
๒,๘๔๒,๗๐๐

บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท

๔,๖๔๗,๗๔๔,๖๐๐ บาท คือ
๑,๖๔๔,๐๖๖,๘๐๐ บาท
๑๙,๘๘๔,๙๐๐ บาท
๒๗,๖๔๑,๐๐๐ บาท
๑,๖๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙๑๗,๙๑๑,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๗) สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
(๘) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๙) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(๑๐) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑๑) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๑๒. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๔) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๕) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๖) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๗) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(๘) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
(๙) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๗,๒๕๘,๕๐๐ บาท

๔๖,๘๓๘,๖๐๐ บาท
๖๑,๙๕๓,๖๐๐ บาท
๑๕,๒๕๕,๖๐๐ บาท
๒๖,๗๖๒,๑๐๐ บาท
๑๔๖,๑๗๒,๕๐๐ บาท
รวม
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๔,๒๘๗,๖๔๓,๒๐๐ บาท คือ
๕,๕๐๘,๕๐๐ บาท
๖๕,๗๘๒,๐๐๐ บาท
๙๖๘,๓๗๓,๓๐๐
๒,๑๓๐,๑๐๐
๑๑๑,๓๙๕,๘๐๐
๕,๘๘๒,๙๐๐
๓๐,๐๗๓,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๙๑๙,๒๐๐ บาท
๑๕,๐๑๐,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(๑๑) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(๑๒) มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๑๓) มหาวิทยาลัยนครพนม
(๑๔) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
(๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
(๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
(๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
(๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
(๒๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
(๒๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
(๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
(๒๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(๒๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
(๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

287
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๗๘,๘๕๔,๓๐๐ บาท
๑,๔๐๔,๓๐๐ บาท
๓,๖๖๙,๐๐๐ บาท
๘,๒๔๑,๑๐๐ บาท
๒,๖๗๑,๗๐๐ บาท
๓,๑๕๖,๗๐๐ บาท
๑,๖๗๒,๖๐๐ บาท
๒,๖๑๗,๐๐๐ บาท
๘,๖๒๕,๑๐๐ บาท
๓๐,๗๒๙,๒๐๐ บาท
๒๓,๑๔๖,๓๐๐ บาท
๑๒,๘๓๖,๔๐๐ บาท
๘,๐๐๒,๗๐๐ บาท
๑๖,๖๐๖,๙๐๐ บาท
๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๖๖๐,๕๐๐ บาท
๔,๑๒๔,๐๐๐ บาท
๑,๔๒๔,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๒๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
(๓๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
(๓๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
(๓๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
(๓๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
(๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๓๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
(๓๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
(๔๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
(๔๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
(๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(๔๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖,๓๑๔,๑๐๐ บาท
๙,๔๕๕,๘๐๐ บาท
๑,๔๘๖,๐๐๐ บาท
๓,๐๔๖,๙๐๐ บาท
๕,๒๐๗,๖๐๐ บาท
๓,๓๑๓,๐๐๐ บาท
๑๘,๙๗๐,๙๐๐ บาท
๑๓,๘๔๗,๕๐๐ บาท
๕,๗๕๔,๗๐๐ บาท
๒,๑๘๔,๙๐๐ บาท
๗,๔๘๐,๓๐๐ บาท
๘,๐๐๒,๘๐๐ บาท
๖,๐๑๖,๖๐๐ บาท
๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๗,๗๙๖,๔๐๐ บาท
๔,๕๙๓,๕๐๐ บาท
๗,๑๘๕,๙๐๐ บาท
๗,๙๔๗,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๔๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(๔๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
(๔๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
(๔๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๕๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
(๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(๕๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
(๕๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
(๕๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
(๕๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
(๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
(๖๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๖๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๔,๖๕๒,๖๐๐ บาท
๖,๗๓๐,๗๐๐ บาท
๖,๕๕๒,๐๐๐ บาท
๒,๑๗๕,๗๐๐ บาท
๗,๖๙๒,๗๐๐ บาท
๗,๓๔๗,๒๐๐ บาท
๗,๘๘๕,๕๐๐ บาท
๒๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
๒,๐๒๙,๕๐๐ บาท
๒,๑๘๒,๑๐๐ บาท
๑๔,๐๙๓,๙๐๐ บาท
๖,๗๑๘,๙๐๐ บาท
๔๐,๒๐๗,๑๐๐ บาท
๒๖,๖๕๗,๙๐๐ บาท
๒,๗๙๔,๙๐๐ บาท
๗๙,๘๒๒,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๖๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
(๖๓) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(๖๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
(๖๕) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(๖๖) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๖๗) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
(๖๘) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๖๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๗๐) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๗๑) มหาวิทยาลัยทักษิณ
(๗๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๗๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๗๔) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
(๗๕) มหาวิทยาลัยพะเยา
(๗๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๗๗) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๗๘) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๗๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
(๘๐) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(๘๑) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๘๒) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(๘๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓๑,๙๖๕,๕๐๐ บาท
๘,๖๗๙,๑๐๐ บาท
๑๑๘,๐๕๔,๘๐๐ บาท
๓๗,๘๑๙,๙๐๐ บาท
๑๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท
๑๒,๖๘๕,๙๐๐ บาท
๕๔๕,๑๙๙,๖๐๐ บาท
๔๒,๓๙๘,๓๐๐
๙๓,๐๖๔,๘๐๐
๓,๐๘๗,๖๐๐
๖๙,๘๕๘,๔๐๐
๑๕๓,๖๕๑,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑๕,๑๐๓,๙๐๐
๓๖,๒๘๒,๖๐๐
๒๙๒,๗๖๔,๙๐๐
๒๗๖,๗๘๘,๐๐๐
๑๑๘,๒๔๑,๗๐๐
๗๑,๔๓๕,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๐,๕๖๙,๗๐๐ บาท
๒๑,๒๑๖,๐๐๐ บาท
๑๖๘,๒๐๐,๒๐๐ บาท
๗๙,๐๐๐,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๘๔) สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
๑๓. กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานในกากับ
(๑) กรมการแพทย์
(๒) กรมควบคุมโรค
(๓) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๖) กรมสุขภาพจิต
(๗) กรมอนามัย
(๘) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(๙) สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
(๑๐) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
๑๕. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
(๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๖. หน่วยงานของรัฐสภา
(๑) สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) สถาบันพระปกเกล้า

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕,๕๙๙,๒๐๐ บาท
รวม

๒๐๔,๑๔๕,๒๐๐ บาท คือ
๑๗,๑๔๒,๐๐๐ บาท
๑๗,๑๕๗,๑๐๐ บาท
๑๗,๔๗๑,๖๐๐
๒๙,๙๔๘,๐๐๐
๑,๙๓๗,๒๐๐
๘,๕๓๓,๒๐๐
๒๗,๖๖๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖๐,๒๕๗,๘๐๐ บาท
๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท
รวม

๒๐,๑๑๓,๓๐๐ บาท
๓๖,๑๗๘,๖๐๐ บาท คือ
๓๖,๑๗๘,๖๐๐ บาท

รวม

๑,๕๖๐,๔๙๕,๓๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๕๔๑,๓๖๔,๙๐๐ บาท
๑๙,๑๓๐,๔๐๐ บาท
๓๗,๘๕๖,๘๐๐ บาท คือ

291
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท
๓๕,๙๖๘,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗. หน่วยงานของศาล
รวม
๒,๗๖๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานศาลปกครอง
๔๕๘,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท
๑๘. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
รวม
๒,๓๙๐,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
๗๐๗,๕๐๐ บาท
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑,๖๘๒,๙๐๐ บาท
๑๙. รัฐวิสาหกิจ
รวม
๑๕๖,๙๑๗,๒๐๐ บาท คือ
(๑) การเคหะแห่งชาติ
๕,๑๖๒,๐๐๐ บาท
(๒) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๓,๖๓๗,๕๐๐ บาท
(๓) องค์การสวนสัตว์
๑๓,๗๒๐,๙๐๐ บาท
(๔) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๑๓๒,๓๔๙,๑๐๐ บาท
(๕) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒,๐๔๗,๗๐๐ บาท
๒๐. สภากาชาดไทย
รวม
๕๙๔,๓๒๓,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สภากาชาดไทย
๕๙๔,๓๒๓,๘๐๐ บาท
๒๑. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม
๒,๐๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กองทุนสนับสนุน
การวิจัย
๒,๐๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๔๗ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน ๙,๔๔๗,๗๓๓,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๔,๐๗๘,๐๒๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
(๓) กรมกิจการผู้สงู อายุ
(๔) กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(๕) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
กระทรวงแรงงาน
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(๒) กรมการจัดหางาน
(๓) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
(๔) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงวัฒนธรรม
(๑) หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๓) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมการแพทย์

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓,๗๘๗,๑๔๙,๘๐๐ บาท
๘๓,๕๕๓,๘๐๐ บาท
๑๙๐,๓๖๗,๖๐๐ บาท
รวม

๑๔,๔๖๖,๓๐๐ บาท
๓,๖๒๐,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๓,๖๒๐,๖๐๐ บาท
๑๐๗,๒๒๔,๖๐๐ บาท คือ
๓,๙๖๔,๘๐๐ บาท
๑๖,๓๘๐,๘๐๐ บาท
๖๕,๒๓๒,๐๐๐ บาท
๒๑,๖๔๗,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔,๖๖๒,๕๙๘,๔๐๐ บาท คือ

รวม

๔,๖๕๕,๔๓๒,๒๐๐
๓,๒๓๖,๒๐๐
๓,๙๓๐,๐๐๐
๕๙๐,๗๖๒,๕๐๐
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บาท
บาท
บาท
บาท คือ

๒๓๔,๕๔๗,๒๐๐ บาท
๑๘,๙๙๓,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) กรมควบคุมโรค
๗๒,๓๘๓,๓๐๐ บาท
(๔) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
๒,๓๘๔,๔๐๐ บาท
(๕) กรมสุขภาพจิต
๕๗,๔๙๑,๐๐๐ บาท
(๖) กรมอนามัย
๒๐๔,๙๖๓,๕๐๐ บาท
มาตรา ๔๘ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน
๒,๕๖๔,๑๙๖,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒๕,๕๔๔,๑๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
๑๕,๙๔๓,๑๐๐ บาท
(๒) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
๙,๖๐๑,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๑๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๑๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๑๔,๔๓๒,๒๐๐ บาท คือ
(๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๔,๔๓๒,๒๐๐ บาท
๔. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๒,๕๑๓,๑๒๘,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๕๐,๘๙๖,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
๑๓,๘๐๗,๔๐๐ บาท
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๘๑๘,๔๐๙,๔๐๐ บาท
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕๓๘,๗๙๕,๔๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๖) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๗) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๘) มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๙) มหาวิทยาลัยนครพนม
(๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
(๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๑๖) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๑๗) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
(๑๘) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(๑๙) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๒๐) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(๒๑) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒๒) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๓๘,๓๙๓,๐๐๐ บาท
๑๖,๗๕๐,๒๐๐ บาท
๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๕,๙๙๘,๖๐๐
๑๔,๕๓๘,๒๐๐
๒,๗๖๘,๑๐๐
๑,๕๔๐,๐๐๐
๑๒,๓๔๓,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๘๒๔,๔๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓,๖๕๖,๔๐๐ บาท
๒๘,๔๔๔,๐๐๐ บาท
๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๔๔,๑๐๐ บาท
๑๒๗,๘๙๕,๑๐๐ บาท

๑๐๘,๘๖๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔๙ งบประมาณรายจ่ ายสาหรับแผนงานบูรณาการพั ฒนาระบบประกันสุขภาพ
ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยงบกลาง และงบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ และกองทุ น
และเงินทุนหมุนเวียน เป็นจานวน ๒๒๓,๙๓๓,๐๘๕,๕๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. งบกลาง
รวม ๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงการคลัง
รวม
๕๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมบัญชีกลาง
๕๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงแรงงาน
รวม ๑๗,๐๙๘,๔๐๑,๑๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานประกันสังคม
๑๗,๐๙๘,๔๐๑,๑๐๐ บาท
๔. กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๑,๖๑๕,๔๑๕,๒๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑,๔๒๕,๑๒๕,๓๐๐ บาท
(๒) สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
๑๕๖,๗๙๒,๗๐๐ บาท
(๓) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
๑๒,๕๕๗,๖๐๐ บาท
(๔) สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
๒๐,๙๓๙,๖๐๐ บาท
๕. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม ๑๓๕,๑๖๐,๕๐๓,๒๐๐ บาท คือ
(๑) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
๑๓๔,๒๖๙,๑๒๙,๒๐๐ บาท
(๒) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
๘๙๑,๓๗๔,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕๐ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หน่วยงานอื่น และกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน เป็นจานวน ๘๔๗,๙๔๘,๙๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๑๓๗,๙๐๗,๒๐๐ บาท คือ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) กรมกิจการผู้สงู อายุ
๑๑๑,๖๑๒,๗๐๐ บาท
(๒) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๒๖,๒๙๔,๕๐๐ บาท
๒. หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวม
๒๐,๓๑๖,๗๐๐ บาท คือ
(๑) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๒๐,๓๑๖,๗๐๐ บาท
๓. หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๑๕๑,๓๒๑,๗๐๐ บาท คือ
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕๑,๓๒๑,๗๐๐ บาท
๔. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๒๑๙,๗๗๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘๙,๔๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรมการแพทย์
๒๔,๖๙๘,๓๐๐ บาท
(๓) กรมอนามัย
๑๐๕,๖๖๑,๐๐๐ บาท
๕. สภากาชาดไทย
รวม
๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สภากาชาดไทย
๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม
๒๙๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กองทุนการออมแห่งชาติ
๒๙๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕๑ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บแผนงานบูร ณาการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และกองทุ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นจานวน ๖๒,๘๓๑,๕๙๑,๕๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๓๔๐,๗๗๖,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
๓๔๐,๗๗๖,๖๐๐ บาท
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม ๔๓,๒๓๖,๒๐๔,๙๐๐ บาท คือ
(๑) กรมชลประทาน
๔๑,๑๑๒,๔๗๘,๗๐๐ บาท
(๒) กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
๔๖๗,๑๖๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรมพัฒนาทีด่ ิน
๑,๖๓๘,๒๕๑,๕๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

๓.
๔.
๕.

๖.

๗.
๘.
๙.

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงคมนาคม
(๑) กรมเจ้าท่า
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑) กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
(๓) กรมทรัพยากรน้า
(๔) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(๕) กรมป่าไม้
(๖) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงมหาดไทย
(๑) กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงสาธารณสุข
(๑) กรมอนามัย
รัฐวิสาหกิจ
(๑) องค์การจัดการน้าเสีย
(๒) การประปาส่วนภูมิภาค
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
(๑) กองทุนจัดรูปที่ดนิ

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๘,๓๑๔,๗๐๐ บาท
๔๘๓,๖๐๓,๔๐๐ บาท คือ
๔๘๓,๖๐๓,๔๐๐ บาท

รวม

๖๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท คือ
๖๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๒๑๒,๐๔๒,๒๐๐ บาท คือ
๗๐,๙๓๙,๘๐๐
๒๓,๘๐๔,๗๐๐
๓,๓๕๑,๙๘๙,๕๐๐
๑,๕๓๑,๓๐๘,๒๐๐
๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐

รวม

รวม
รวม
รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๑๒๒,๐๙๙,๘๐๐ บาท คือ
๑๘๙,๑๔๗,๖๐๐
๑๐,๙๓๒,๙๕๒,๒๐๐
๔,๕๕๐,๐๐๐
๔,๕๕๐,๐๐๐
๑,๔๒๘,๖๔๔,๖๐๐
๒๔๓,๗๐๖,๐๐๐
๑,๑๘๔,๙๓๘,๖๐๐
๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท คือ
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๒ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน
๕๓๕,๔๔๖,๗๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมประชาสัมพันธ์
๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๑๖,๒๐๓,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖,๒๐๓,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๒๙๑,๑๑๔,๕๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕๙,๕๐๕,๖๐๐ บาท
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
๗๕,๒๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
๔๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท
(๔) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๘๑,๘๓๒,๑๐๐ บาท
(๕) สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๕,๒๘๒,๑๐๐ บาท
(๖) องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
๙,๒๘๔,๗๐๐ บาท
๔. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๘,๕๔๓,๒๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๘,๕๔๓,๒๐๐ บาท
๕. กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๔๓,๕๔๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓๗,๗๑๓,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕,๘๓๖,๘๐๐ บาท
๖. กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๗๗,๓๔๓,๙๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๖,๖๒๓,๖๐๐ บาท
(๒) กรมควบคุมโรค
๔,๖๖๔,๙๐๐ บาท
(๓) กรมอนามัย
๓๖,๐๕๕,๔๐๐ บาท
๗. กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๘๙,๗๙๒,๓๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๙,๙๔๐,๖๐๐ บาท
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖๕,๘๙๐,๑๐๐ บาท
(๓) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
๑๓,๙๖๑,๖๐๐ บาท
มาตรา ๕๓ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจานวน ๘๘๓,๙๘๓,๑๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๔๒,๐๗๖,๙๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๓๒๒,๒๐๐ บาท
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
๙,๐๓๓,๔๐๐ บาท
(๔) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๔๙๓,๐๐๐ บาท
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
๑๕,๖๗๘,๑๐๐ บาท
(๖) องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๑,๕๗๐,๒๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๓) กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
๓. กระทรวงคมนาคม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(๒) กรมทางหลวงชนบท
๔. กระทรวงพลังงาน
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
๕. กระทรวงพาณิชย์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๖. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) กรมที่ดิน
(๓) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๗. กระทรวงยุติธรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๘. กระทรวงแรงงาน
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(๒) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙,๖๒๗,๘๐๐ บาท คือ
๑,๕๒๐,๔๐๐ บาท
๑๕,๕๗๙,๔๐๐ บาท

รวม

๒,๕๒๘,๐๐๐ บาท
๓,๘๙๘,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๒,๕๔๗,๐๐๐ บาท
๑,๓๕๑,๖๐๐ บาท
๕๒๐,๘๐๐ บาท คือ

รวม

๕๒๐,๘๐๐ บาท
๕,๘๘๒,๑๐๐ บาท คือ

รวม

๕,๘๘๒,๑๐๐ บาท
๘๐,๖๒๙,๒๐๐ บาท คือ
๔๙,๗๐๓,๖๐๐ บาท
๒,๐๑๑,๖๐๐ บาท

รวม

๒๘,๙๑๔,๐๐๐ บาท
๒,๘๖๙,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๒,๘๖๙,๖๐๐ บาท
๔,๑๕๑,๒๐๐ บาท คือ
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๓,๗๖๔,๘๐๐ บาท
๓๘๖,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙. กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานในกากับ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๓) ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
๑๐. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(๓) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๑๑. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมควบคุมโรค
(๓) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
(๔) กรมอนามัย
๑๒. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๓. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท คือ
๙๑๙,๙๐๐ บาท
๖,๐๒๘,๑๐๐ บาท

รวม

๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท คือ
๖,๓๕๐,๙๐๐ บาท
๑๔๖,๐๗๗,๓๐๐ บาท

รวม

๑๐,๑๒๕,๘๐๐ บาท
๑๕,๐๖๗,๙๐๐ บาท คือ
๑๑,๕๒๕,๗๐๐ บาท
๑,๔๙๘,๘๐๐ บาท

รวม

๙๐๗,๘๐๐ บาท
๑,๑๓๕,๖๐๐ บาท
๓,๓๓๒,๕๐๐ บาท คือ
๓,๓๓๒,๕๐๐ บาท

รวม
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๖๐,๘๙๑,๑๐๐ บาท คือ
๙,๙๗๘,๑๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
๔๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท
๑๔. หน่วยงานของรัฐสภา
รวม
๕๒๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
๕๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
รวม
๔๗๐,๙๑๓,๔๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้
๕,๖๒๖,๑๐๐ บาท
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
๔๕๑,๔๓๑,๓๐๐ บาท
(๓) สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
๑๓,๘๕๖,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕๔ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการปฏิ รู ป กฎหมายและพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจานวน
๑,๐๙๘,๘๑๙,๖๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓๒,๙๐๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการปกครอง
๓๒,๙๐๗,๕๐๐ บาท
๒. กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานในกากับ
รวม
๔๗๙,๓๐๒,๑๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๕๒,๓๓๖,๐๐๐ บาท
(๒) กรมคุมประพฤติ
๗๑,๕๕๘,๒๐๐ บาท
(๓) กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
๑๑,๒๓๗,๑๐๐ บาท
(๔) กรมบังคับคดี
๒๘,๑๘๕,๘๐๐ บาท
(๕) กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) กรมราชทัณฑ์
๔๕,๐๖๒,๔๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๓๕,๒๐๐,๓๐๐ บาท
สานักงานกิจการยุติธรรม
๔๖,๓๓๙,๗๐๐ บาท
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑๐๖,๐๙๖,๗๐๐ บาท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
๒,๙๐๔,๘๐๐ บาท
สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
๗๙,๐๘๑,๑๐๐ บาท
๓. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
รวม
๕๘๔,๙๓๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๗๘,๕๐๙,๘๐๐ บาท
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
๖,๔๒๕,๒๐๐ บาท
๔. หน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ
รวม
๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕๕ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจานวน ๒๑๗,๑๐๐,๘๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒๕,๙๖๑,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
๒๕,๙๖๑,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงการต่างประเทศ
รวม
๑๕,๙๘๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๑๕,๙๘๙,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงพลังงาน
รวม
๓,๔๔๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
๓,๔๔๙,๘๐๐ บาท
๔. กระทรวงพาณิชย์
รวม
๗๐,๑๗๕,๑๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการค้าต่างประเทศ
๒๗,๒๖๖,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๒๔,๑๒๓,๕๐๐ บาท
(๓) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๑๖,๑๙๑,๖๐๐ บาท
(๔) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
๒,๕๙๔,๐๐๐ บาท
๕. กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓๓,๗๐๙,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กรมการปกครอง
๓๓,๗๐๙,๕๐๐ บาท
๖. กระทรวงยุติธรรม
รวม
๖๗,๘๑๖,๔๐๐ บาท คือ
(๑) กรมบังคับคดี
๖๗,๘๑๖,๔๐๐ บาท
มาตรา ๕๖ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน ๒๐,๐๘๓,๔๙๙,๔๐๐ บาท จาแนก
ดังนี้
๑. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคกลาง
รวม
๓,๒๙๑,๔๓๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๓๕,๐๔๙,๗๐๐ บาท คือ
(ก) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุม
และนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
๑๗,๐๔๙,๗๐๐ บาท
(๒) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
รวม
๒,๙๕๖,๐๐๐ บาท คือ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๒,๙๕๖,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(๔) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(ข) กรมทางหลวงชนบท
(๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
(ข) กรมป่าไม้
(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๖) กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(๗) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(๘) กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) กรมศิลปากร
(๙) หน่วยงานในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑๐) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๑๑) รัฐวิสาหกิจ
(ก) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ข) การประปาส่วนภูมิภาค

รวม
รวม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๙๙๒,๑๙๐,๐๐๐
๑,๙๙๒,๑๙๐,๐๐๐
๕๙๔,๕๓๓,๐๐๐
๓๐๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๓,๕๓๓,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

๑๒๐,๗๒๘,๓๐๐ บาท คือ
๒,๖๐๔,๑๐๐ บาท
๒๐,๘๑๕,๒๐๐ บาท

รวม

๙๗,๓๐๙,๐๐๐ บาท
๒๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท คือ

รวม

๒๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม
รวม
รวม
รวม
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๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท คือ
๑๓๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท
๙๐,๙๔๙,๖๐๐ บาท คือ
๙๐,๙๔๙,๖๐๐ บาท
๑๑,๑๘๘,๔๐๐ บาท คือ
๑๑,๑๘๘,๔๐๐
๒๔๕,๐๕๕,๗๐๐
๖,๐๖๗,๔๐๐
๒๓๘,๙๘๘,๓๐๐

บาท
บาท คือ
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคใต้
(๑) หน่วยงานในกากับของ
สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
(๒) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(ง) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(ข) กรมทางหลวงชนบท
(๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) กรมป่าไม้
(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๕) กระทรวงพลังงาน
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
(๖) กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๓,๑๐๘,๖๒๔,๔๐๐ บาท คือ

รวม

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

รวม

รวม

๙๘๓,๔๕๙,๕๐๐
๙๓๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๓๒๗,๐๐๐
๑๖,๐๗๒,๕๐๐
๒๐,๐๖๐,๐๐๐
๗๙๗,๐๗๕,๖๐๐
๖๘๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๘,๐๗๕,๖๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

๑๒๕,๓๖๘,๐๐๐ บาท คือ
๑๕,๗๙๒,๖๐๐ บาท
๒๗,๘๖๑,๓๐๐ บาท

รวม

๘๑,๗๑๔,๑๐๐ บาท
๓๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๓๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท
๕๖,๙๓๘,๒๐๐ บาท คือ
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๕๖,๙๓๘,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(ข) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(๘) กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
(๙) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ข) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
(ข) มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ค) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(๑๑) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕๗๐,๓๑๖,๘๐๐ บาท คือ
๓๙๒,๐๒๖,๘๐๐ บาท

รวม

๑๗๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕๒,๗๔๗,๙๐๐ บาท คือ
๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๕๔๗,๙๐๐ บาท

รวม
รวม
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๕๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓๗,๘๑๐,๐๐๐ บาท คือ
๓๗,๘๑๐,๐๐๐ บาท
๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๓) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปาส่วนภูมิภาค
(ข) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๓. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในพืน้ ที่ภาคใต้ชายแดน
(๑) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๒) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมเจ้าท่า
(ข) กรมทางหลวง
(ค) กรมทางหลวงชนบท
(๔) กระทรวงพลังงาน
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
(๕) กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(๖) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗๖,๖๙๘,๔๐๐ บาท คือ
๑๖๖,๔๙๗,๙๐๐ บาท
๑๐,๒๐๐,๕๐๐ บาท

รวม

๙๐๘,๒๒๕,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๘,๗๒๓,๓๐๐ บาท คือ
๘,๗๒๓,๓๐๐ บาท

รวม

รวม

รวม

๑๓๘,๓๐๖,๔๐๐
๑๒๖,๒๕๐,๐๐๐
๗,๘๖๑,๐๐๐
๔,๑๙๕,๔๐๐
๓๖๖,๑๙๐,๐๐๐
๒๔,๖๐๐,๐๐๐
๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๗,๕๙๐,๐๐๐
๑,๖๔๐,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท คือ

รวม

๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
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๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ข) สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๘) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑๐) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๑๑) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปาส่วนภูมิภาค
๔. ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(๑) หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
(ก) องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๙,๓๑๕,๓๐๐ บาท คือ
๖,๙๑๕,๓๐๐ บาท

รวม

๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๖๙๑,๑๐๐ บาท คือ

รวม

๑๑,๖๙๑,๑๐๐ บาท
๒๕๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๒๕๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท
๑๗,๒๖๙,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๑๓,๕๙๖,๘๐๐
๓,๖๗๒,๘๐๐
๖๗,๓๘๔,๓๐๐
๖๗,๓๘๔,๓๐๐

บาท
บาท
บาท คือ
บาท

รวม

๒,๕๙๓,๓๒๕,๕๐๐ บาท คือ

รวม

๓๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท คือ
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๒๕,๖๘๙,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

(๒)

(๓)
(๔)

(๕)

(๖)

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(ข) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) กรมป่าไม้
(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ข) กรมการค้าภายใน
(ค) สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกากับ
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(ข) เมืองพัทยา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖,๑๘๐,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

รวม

๘๕๗,๘๖๗,๐๐๐
๘๔๑,๐๗๙,๒๐๐
๑๖,๗๘๗,๘๐๐
๔๖๙,๑๐๖,๐๐๐
๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐
๓๒๗,๑๐๖,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

๘๗,๙๔๘,๒๐๐ บาท คือ
๓๒,๐๐๘,๓๐๐ บาท
๒๘,๖๖๖,๑๐๐ บาท
๒๗,๒๗๓,๘๐๐ บาท

รวม

๑๐๔,๕๔๘,๔๐๐ บาท คือ
๑๗,๖๖๖,๔๐๐ บาท
๔๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท
๔๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๒๑๗,๖๐๘,๐๐๐ บาท คือ
๑๔๒,๗๐๘,๐๐๐ บาท
๗๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) กรมศิลปากร
(๘) หน่วยงานในกากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ก) สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๙) กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
(ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
(ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๑๐) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๑๒) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปา
ส่วนภูมิภาค
๕. ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑) หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๙๔,๓๙๘,๘๐๐ บาท คือ
๓๙๔,๓๙๘,๘๐๐ บาท

รวม

๑๗๖,๐๕๘,๙๐๐ บาท คือ
๓,๗๑๘,๒๐๐ บาท
๓๖,๕๑๔,๔๐๐ บาท

รวม

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๘๒๖,๓๐๐ บาท
๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท
๓๒,๙๖๓,๒๐๐ บาท คือ

รวม

๕,๙๓๕,๒๐๐ บาท
๒๗,๐๒๘,๐๐๐ บาท
๒๐๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท คือ
๒๐๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๓๗๘,๘๒๑,๐๐๐ บาท คือ

รวม

๓๙,๘๒๐,๔๐๐ บาท คือ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุม
และนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
(ข) องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(ค) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(ง) กรมส่งเสริมการเกษตร
(จ) กรมหม่อนไหม
กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมท่าอากาศยาน
(ข) กรมทางหลวง
(ค) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากรธรณี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๓๒๐,๔๐๐ บาท
๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๔๐,๐๘๒,๔๐๐ บาท คือ
๔๐,๐๘๒,๔๐๐ บาท

รวม

รวม

รวม
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๒,๗๙๙,๗๖๑,๔๐๐
๒,๗๐๔,๐๒๖,๐๐๐
๒๓,๑๓๔,๐๐๐
๓๙,๑๕๐,๐๐๐
๖,๒๕๖,๕๐๐
๒๗,๑๙๔,๙๐๐
๑,๒๐๒,๗๐๔,๑๐๐
๕๑๒,๓๘๗,๑๐๐
๓๐๖,๐๐๐,๐๐๐
๓๘๔,๓๑๗,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท

๓๕๓,๓๕๗,๖๐๐ บาท คือ
๓๕,๙๓๐,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

(๖)
(๗)

(๘)
(๙)

(๑๐)

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) กรมป่าไม้
(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการพัฒนาชุมชน
(ข) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(ค) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) กรมศิลปากร
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ข) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ข) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ค) มหาวิทยาลัยนครพนม
(ง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓๑,๒๙๐,๙๐๐ บาท
รวม
รวม

๑๘๖,๑๓๖,๑๐๐ บาท
๒๘,๗๙๑,๕๐๐ บาท คือ
๒๘,๗๙๑,๕๐๐ บาท
๖๕๗,๗๔๔,๘๐๐ บาท คือ
๓๐๔,๔๒๔,๑๐๐ บาท
๒๑๑,๕๗๐,๗๐๐ บาท

รวม

๑๔๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท คือ
๑๑๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
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๓๒๖,๓๓๙,๒๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๔๓,๑๘๙,๘๐๐
๑๐,๒๐๐,๐๐๐
๒๒,๒๕๙,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๗๔๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ฉ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
(ช) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(ซ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
(ฌ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
(ญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(ฎ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(ฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
(ฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(ฑ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
(ฒ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(ณ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๑๑) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๑๓) รัฐวิสาหกิจ
(ก) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ข) การประปาส่วนภูมิภาค

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๖,๑๕๗,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท
๑๔,๕๖๘,๘๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๑,๙๘๙,๑๐๐ บาท
๑๗,๕๒๗,๕๐๐ บาท
๑๘๒,๑๔๙,๘๐๐ บาท คือ

รวม

๑๘๒,๑๔๙,๘๐๐ บาท
๓๑,๖๔๙,๔๐๐ บาท คือ

รวม
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๖,๐๗๙,๔๐๐
๒๕,๕๗๐,๐๐๐
๕๕๗,๙๙๐,๔๐๐
๒๓,๔๑๙,๑๐๐
๕๒๕,๔๘๘,๓๐๐

บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๖. ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคเหนือ
(๑) หน่วยงานในกากับ
ของสานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
(๒) กระทรวงกลาโหม
(ก) กองทัพอากาศ
(๓) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๔) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมพัฒนาทีด่ ิน
(๕) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมการขนส่งทางบก
(ข) กรมท่าอากาศยาน
(ค) กรมทางหลวง
(ง) กรมทางหลวงชนบท

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๙,๐๘๓,๐๐๐ บาท
รวม

๓,๘๐๓,๐๖๗,๕๐๐ บาท คือ

รวม

๙,๑๒๒,๖๐๐ บาท คือ

รวม

๙,๑๒๒,๖๐๐ บาท
๑๑,๐๒๔,๙๐๐ บาท คือ
๑๑,๐๒๔,๙๐๐ บาท

รวม

๑๔,๖๗๙,๕๐๐ บาท คือ

๑๔,๖๗๙,๕๐๐ บาท
รวม

รวม
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๑,๑๑๐,๙๑๘,๙๐๐
๑,๐๓๓,๐๐๐,๐๐๐
๖,๘๔๑,๐๐๐
๗๑,๐๗๗,๙๐๐
๘๒๗,๓๗๐,๒๐๐
๑๘,๖๓๙,๒๐๐
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๒๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๕๖,๗๓๑,๐๐๐

บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมป่าไม้
(ข) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๗) กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(๘) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการพัฒนาชุมชน
(ข) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(ค) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(๙) กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) กรมศิลปากร
(๑๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกากับ
(ก) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
(ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
(ง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(จ) มหาวิทยาลัยพะเยา

รวม

รวม
รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๐๔๘,๘๗๐,๘๐๐ บาท คือ
๖๓๔,๓๘๔,๗๐๐ บาท
๔๑๔,๔๘๖,๑๐๐ บาท
๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท คือ
๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒๒๐,๐๘๗,๐๐๐ บาท คือ
๒๖,๓๖๖,๐๐๐ บาท
๑๔๘,๗๒๑,๐๐๐ บาท

รวม

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙๘,๖๒๐,๐๐๐ บาท คือ
๙๘,๖๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๙๕๔,๕๐๐ บาท คือ
๒,๙๕๔,๕๐๐ บาท

รวม
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๓๕๙,๐๐๔,๐๐๐ บาท คือ
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๕๕๔,๘๐๐ บาท
๔,๐๓๗,๐๐๐ บาท
๑๑๒,๖๒๙,๐๐๐ บาท
๙๐,๒๙๔,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(ฉ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๕๙,๔๘๙,๑๐๐ บาท
(๑๒) กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๓๔,๑๘๓,๕๐๐ บาท คือ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔,๑๘๓,๕๐๐ บาท
(๑๓) กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๒๐,๙๖๐,๙๐๐ บาท คือ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓,๙๖๐,๙๐๐ บาท
(ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) รัฐวิสาหกิจ
รวม
๓๘,๐๕๐,๗๐๐ บาท คือ
(ก) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๑,๗๖๖,๔๐๐ บาท
(ข) การประปาส่วนภูมิภาค
๒๙,๕๘๔,๗๐๐ บาท
(ค) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๖,๖๙๙,๖๐๐ บาท
มาตรา ๕๗ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บแผนงานบูร ณาการส่ ง เสริ มการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ เป็ น จ านวน
๒๗๖,๐๕๕,๑๖๒,๗๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๓๘๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓๘๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท
๓. กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกากับ
รวม ๒๗๕,๔๖๕,๔๑๖,๙๐๐ บาท คือ
(๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๒๕๒,๓๐๗,๘๐๕,๕๐๐ บาท
(๒) กรุงเทพมหานคร
๒๑,๔๙๐,๖๙๔,๐๐๐ บาท
(๓) เมืองพัทยา
๑,๖๖๖,๙๑๗,๔๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นจานวน
๒๗,๕๗๙,๖๐๑,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้
๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
รวม
๑,๙๑๖,๐๐๐,๑๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
๕๕๑,๔๑๗,๕๐๐ บาท
(๒) จังหวัดชัยนาท
๒๒๐,๗๖๑,๑๐๐ บาท
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๙๑,๓๕๑,๖๐๐ บาท
(๔) จังหวัดลพบุรี
๒๔๔,๙๘๙,๒๐๐ บาท
(๕) จังหวัดสระบุรี
๒๓๕,๘๗๐,๖๐๐ บาท
(๖) จังหวัดสิงห์บรุ ี
๑๗๖,๖๐๔,๐๐๐ บาท
(๗) จังหวัดอ่างทอง
๑๙๕,๐๐๖,๑๐๐ บาท
๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล
รวม
๑,๘๒๐,๑๔๒,๕๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
๖๑๖,๘๖๘,๓๐๐ บาท
(๒) จังหวัดนนทบุรี
๒๘๐,๐๗๘,๐๐๐ บาท
(๓) จังหวัดปทุมธานี
๒๗๔,๔๒๘,๓๐๐ บาท
(๔) จังหวัดนครปฐม
๒๕๘,๕๗๖,๘๐๐ บาท
(๕) จังหวัดสมุทรปราการ
๓๙๐,๑๙๑,๑๐๐ บาท
๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
รวม
๑,๑๓๒,๘๔๓,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
๒๙๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) จังหวัดกาญจนบุรี
๒๗๔,๓๑๑,๒๐๐ บาท
(๓) จังหวัดราชบุรี
๒๗๙,๙๖๕,๗๐๐ บาท
(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๘๔,๙๑๖,๑๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๒) จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(๓) จังหวัดเพชรบุรี
(๔) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) จังหวัดสมุทรสาคร
๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๒) จังหวัดชุมพร
(๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) จังหวัดพัทลุง
(๕) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๖) จังหวัดสงขลา
๖. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(๒) จังหวัดกระบี่
(๓) จังหวัดตรัง
(๔) จังหวัดพังงา
(๕) จังหวัดภูเก็ต
(๖) จังหวัดระนอง
(๗) จังหวัดสตูล
๗. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๒๒๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท คือ
๓๖๓,๘๒๔,๐๐๐
๒๒๓,๘๔๔,๘๐๐
๒๐๐,๓๗๓,๒๐๐
๑๘๕,๔๓๘,๑๐๐
๒๔๗,๗๐๖,๓๐๐

รวม

๑,๗๙๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท คือ
๕๐๙,๒๘๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๔๓,๔๐๐
๓๐๘,๔๔๖,๓๐๐
๒๒๐,๖๔๒,๗๐๐
๒๕๑,๕๙๗,๘๐๐
๓๐๑,๖๕๙,๘๐๐

รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๖๖๕,๖๒๑,๔๐๐ บาท คือ
๔๘๔,๙๓๕,๗๐๐
๑๙๕,๗๐๗,๑๐๐
๒๓๓,๐๔๔,๖๐๐
๑๗๓,๖๑๑,๐๐๐
๑๙๗,๓๔๖,๓๐๐
๑๘๙,๒๔๘,๕๐๐
๑๙๑,๗๒๘,๒๐๐

รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๑๕๘,๑๐๒,๒๐๐ บาท คือ
๓๖๔,๑๘๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) จังหวัดนราธิวาส
(๓) จังหวัดปัตตานี
(๔) จังหวัดยะลา
๘. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ๑
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑
(๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๓) จังหวัดชลบุรี
(๔) จังหวัดระยอง
๙. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ๒
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๒
(๒) จังหวัดจันทบุรี
(๓) จังหวัดตราด
(๔) จังหวัดนครนายก
(๕) จังหวัดปราจีนบุรี
(๖) จังหวัดสระแก้ว
๑๐. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๒) จังหวัดบึงกาฬ
(๓) จังหวัดเลย
(๔) จังหวัดหนองคาย
(๕) จังหวัดหนองบัวลาภู
(๖) จังหวัดอุดรธานี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒๕๓,๙๖๑,๕๐๐ บาท
๒๗๗,๕๘๑,๙๐๐ บาท
๒๖๒,๓๗๐,๘๐๐ บาท
รวม

๑,๖๖๐,๖๐๘,๕๐๐ บาท คือ
๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐
๒๖๐,๐๖๘,๒๐๐
๔๒๖,๓๑๗,๒๐๐
๓๗๐,๖๖๐,๑๐๐

รวม

๑,๔๔๓,๐๕๗,๔๐๐ บาท คือ
๔๑๘,๐๙๗,๑๐๐
๑๙๔,๕๐๖,๑๐๐
๑๘๘,๑๖๙,๓๐๐
๑๘๘,๒๓๓,๕๐๐
๒๔๐,๖๕๖,๙๐๐
๒๑๓,๓๙๔,๕๐๐

รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๖๕๙,๓๗๔,๓๐๐ บาท คือ
๔๙๗,๖๖๐,๕๐๐
๑๙๘,๕๙๖,๙๐๐
๒๒๕,๕๙๔,๐๐๐
๒๑๓,๒๘๙,๘๐๐
๒๑๐,๘๘๘,๐๐๐
๓๑๓,๓๔๕,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๒) จังหวัดนครพนม
(๓) จังหวัดมุกดาหาร
(๔) จังหวัดสกลนคร
๑๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(๒) จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) จังหวัดขอนแก่น
(๔) จังหวัดมหาสารคาม
(๕) จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(๒) จังหวัดชัยภูมิ
(๓) จังหวัดนครราชสีมา
(๔) จังหวัดบุรีรัมย์
(๕) จังหวัดสุรนิ ทร์

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๑๖๑,๙๗๗,๕๐๐ บาท คือ

๓๘๖,๘๗๐,๐๐๐
๒๘๓,๖๘๔,๔๐๐
๒๐๗,๕๑๙,๙๐๐
๒๘๓,๙๐๓,๒๐๐

รวม

๑,๖๗๖,๐๐๐,๔๐๐ บาท คือ

๔๕๘,๓๕๕,๒๐๐
๓๑๐,๙๕๗,๙๐๐
๓๕๐,๖๕๙,๗๐๐
๒๗๐,๖๕๒,๕๐๐
๒๘๕,๓๗๕,๑๐๐

รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๗๙๐,๐๖๐,๑๐๐ บาท คือ

๔๗๙,๕๒๒,๐๐๐
๒๕๙,๕๖๙,๔๐๐
๔๑๔,๒๙๖,๕๐๐
๓๓๙,๕๐๖,๕๐๐
๒๙๗,๑๖๕,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๑) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๒) จังหวัดยโสธร
(๓) จังหวัดศรีสะเกษ
(๔) จังหวัดอานาจเจริญ
(๕) จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(๒) จังหวัดเชียงใหม่
(๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๔) จังหวัดลาปาง
(๕) จังหวัดลาพูน
๑๖. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๒
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒
(๒) จังหวัดเชียงราย
(๓) จังหวัดน่าน
(๔) จังหวัดพะเยา
(๕) จังหวัดแพร่

รวม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑,๕๘๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท คือ

๔๗๓,๖๔๐,๐๐๐
๒๓๑,๕๙๗,๒๐๐
๓๑๐,๒๒๙,๗๐๐
๒๑๘,๓๙๖,๗๐๐
๓๔๖,๘๓๖,๐๐๐

รวม

๑,๔๕๒,๔๖๔,๘๐๐ บาท คือ
๓๘๗,๙๕๐,๐๐๐
๓๗๓,๙๓๓,๖๐๐
๒๔๑,๕๕๐,๘๐๐
๒๔๘,๕๗๑,๔๐๐
๒๐๐,๔๕๙,๐๐๐

รวม
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๔๕๐,๗๓๒,๗๐๐ บาท คือ
๔๒๔,๐๔๕,๐๐๐
๓๔๐,๙๘๓,๒๐๐
๒๔๓,๓๕๕,๕๐๐
๒๓๓,๐๔๘,๐๐๐
๒๐๙,๓๐๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
รวม
๑,๖๗๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
๔๘๔,๓๖๒,๑๐๐ บาท
(๒) จังหวัดตาก
๒๕๔,๗๗๐,๘๐๐ บาท
(๓) จังหวัดพิษณุโลก
๒๕๔,๗๙๖,๙๐๐ บาท
(๔) จังหวัดสุโขทัย
๒๐๐,๔๐๖,๒๐๐ บาท
(๕) จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕๕,๕๐๑,๓๐๐ บาท
(๖) จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๒๐,๙๐๒,๗๐๐ บาท
๑๘. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
รวม
๑,๓๒๘,๓๒๐,๒๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
๔๐๒,๕๑๑,๘๐๐ บาท
(๒) จังหวัดกาแพงเพชร
๒๔๑,๙๓๖,๒๐๐ บาท
(๓) จังหวัดนครสวรรค์
๒๗๒,๕๔๒,๖๐๐ บาท
(๔) จังหวัดพิจิตร
๒๐๘,๘๐๐,๕๐๐ บาท
(๕) จังหวัดอุทัยธานี
๒๐๒,๕๒๙,๑๐๐ บาท
มาตรา ๕๙ งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ให้ ตั้ ง เป็ น
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจานวน ๒๕๙,๖๐๙,๘๗๙,๑๐๐ บาท
จาแนกดังนี้
๑. กระทรวงการคลัง
รวม ๒๑๕,๒๓๘,๐๗๖,๖๐๐ บาท คือ
(๑) สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
๒๑๕,๒๓๘,๐๗๖,๖๐๐ บาท
๒. รัฐวิสาหกิจ
รวม ๔๔,๓๗๑,๘๐๒,๕๐๐ บาท คือ
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
๓๑,๕๙๙,๘๔๓,๕๐๐ บาท
(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย
๓,๘๘๙,๐๑๔,๗๐๐ บาท
(๓) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
๘,๘๘๒,๙๔๔,๓๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๖๐ ให้กระทรวงการคลังมีอานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจานวนเงิน
ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามที่ ส านั ก งบประมาณจะได้ จั ด สรร หรื อ ตามที่ จ ะได้ มี
การโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
มาตรา ๖๑ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง รั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
และหน่ ว ยงานอื่ น ได้ มี ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น หลั ก
ในการจ่ายเงินแผ่นดิน
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ใช้บั งคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ตั้ งเป็ น
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติ ม งบกลาง ในความควบคุม ของสํานั ก งบประมาณ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๔,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ๔,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๕ งบประมาณ รายจ่ ายเพิ่ มเติ มของกระทรวงการคลั ง ให้ ตั้ งเป็ นจํ านวน
๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม
๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ตั้งเป็นจํานวน
๑๐๖,๒๙๑,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. กรมการท่องเที่ยว
รวม
๑๐๖,๒๙๑,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๑๐๖,๒๙๑,๐๐๐ บาท
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๒๒,๗๔๒,๑๖๕,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๒๒๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๒๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท
๒. กรมการข้าว
รวม
๖๓,๖๐๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๔๕,๓๖๒,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๘,๒๔๐,๖๐๐ บาท
๓. กรมชลประทาน
รวม ๑๓,๗๐๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๑๓,๕๑๔,๔๓๐,๕๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๘๗,๕๕๔,๕๐๐ บาท
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รวม
๒๓,๒๓๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๒๓,๒๓๙,๐๐๐ บาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมประมง
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. กรมปศุสัตว์
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. กรมพัฒนาที่ดิน
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๘. กรมวิชาการเกษตร
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๙. กรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๐๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท คือ
๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๙๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๖๗๑,๑๕๙,๘๐๐ บาท คือ
๖๕๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๒๕๙,๘๐๐ บาท
๑๕๐,๔๗๗,๗๐๐ บาท คือ
๑๓๙,๓๘๐,๑๐๐ บาท

รวม

๑๑,๐๙๗,๖๐๐ บาท
๑๓๔,๗๙๓,๒๐๐ บาท คือ
๑๓๓,๗๒๔,๘๐๐ บาท

รวม

๑,๐๖๘,๔๐๐ บาท
๕,๖๙๐,๖๗๙,๒๐๐ บาท คือ
๕,๖๕๙,๕๗๕,๒๐๐ บาท

รวม
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๓๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท
๑,๗๙๑,๕๓๔,๑๐๐ บาท คือ
๑,๗๙๑,๕๓๔,๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๑. กรมหม่อนไหม
รวม
๕๒,๖๔๐,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๔๕,๓๘๗,๕๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗,๒๕๓,๔๐๐ บาท
๑๒. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รวม
๒๖,๗๗๙,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๒๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔,๑๗๔,๐๐๐ บาท
๑๓. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวม
๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวม
๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้ง
เป็นจํานวน ๒๕๘,๔๐๐,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวม
๑๕๓,๒๑๘,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๕๓,๒๑๘,๐๐๐ บาท
๒. กรมการค้าภายใน
รวม
๔๕,๗๘๑,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๖,๑๑๘,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓๙,๖๖๓,๓๐๐ บาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวม
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๙,๔๐๐,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๑๙,๔๐๐,๔๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ งบประมาณ รายจ่ ายเพิ่ มเติ มของกระทรวงมหาดไทย ให้ ตั้ งเป็ นจํ านวน
๓๑,๘๗๕,๗๖๙,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กรมการปกครอง
รวม ๒,๕๔๗,๖๕๐,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒,๕๔๗,๖๕๐,๘๐๐ บาท
๓. กรมการพัฒนาชุมชน
รวม ๙,๓๒๘,๑๑๘,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๙,๓๒๘,๑๑๘,๒๐๐ บาท
มาตรา ๑๑ งบประมาณ รายจ่ ายเพิ่ มเติ มของกระทรวงแรงงาน ให้ ตั้ งเป็ นจํ านวน
๒,๑๒๐,๐๒๕,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รวม
๑๒,๖๒๑,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒,๖๒๑,๘๐๐ บาท
๒. กรมการจัดหางาน
รวม
๓๙,๒๔๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓๙,๒๔๖,๐๐๐ บาท
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวม ๒,๐๖๘,๑๕๗,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒,๐๖๘,๑๕๗,๖๐๐ บาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๒ งบประมาณ รายจ่ า ยเพิ่ มเติ มของกระทรวงวั ฒ นธรรม ให้ ตั้ งเป็ นจํ า นวน
๖๘,๑๑๘,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๑๕,๗๓๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๑๕,๗๓๗,๕๐๐ บาท
๒. กรมศิลปากร
รวม
๖,๕๘๑,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๖,๕๘๑,๐๐๐ บาท
๓. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รวม
๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ให้ ตั้ ง เป็ น จํ า นวน
๔๙๘,๖๐๒,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๑๓๔,๗๒๓,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๑๓๔,๗๒๓,๐๐๐ บาท
๒. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รวม
๓๖๓,๘๗๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๓๖๓,๘๗๙,๑๐๐ บาท
มาตรา ๑๔ งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย เพิ่ ม เติ ม ข อ งรั ฐ วิ ส า ห กิ จ ให้ ตั้ งเป็ น จํ า น ว น
๓,๙๘๘,๘๖๖,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม ๑,๔๒๑,๒๕๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑,๔๒๑,๒๕๕,๔๐๐ บาท
๒. ธนาคารออมสิน
รวม
๑๘๕,๗๒๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๘๕,๗๒๖,๐๐๐ บาท
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวม
๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. การยางแห่งประเทศไทย
รวม ๑,๕๙๖,๘๘๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร
๑,๕๙๖,๘๘๕,๔๐๐ บาท
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นจํานวน
๓๔,๐๒๒,๕๑๓,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
๑๓,๘๗๒,๕๑๓,๒๐๐ บาท
(๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๖ งบประมาณ รายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ชดใช้ เ งิ น คงคลั ง ในความควบคุ ม ของ
กระทรวงการคลัง ให้ตั้งเป็นจํานวน ๔๙,๖๔๑,๙๒๓,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
๔๙,๖๔๑,๙๒๓,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๗ ให้ กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน แผ่น ดิ น ตามรายการและจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ตินี้ หรือตามที่ สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่ จะได้มีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

334
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. โดยที่ รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เพื่อรักษาทิศทางความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจํานวนไม่เกิน
๑๐๐,๓๕๘,๐๗๗,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ าใช่ จ่ าย ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าเศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ าน ราก แ ล ะ ชุ ม ช น เป็ น จํ าน ว น
๔,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เพื่ อจัดสรรตามแผนงานยุท ธศาสตร์ป ฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เป็น จํานวน
๒๔,๓๐๐,๖๙๔,๕๐๐ บาท
(๓) เพื่ อ จั ด สรรตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เป็นจํานวน ๒๑,๐๗๘,๔๕๔,๔๐๐ บาท
(๔) เพื่ อ จั ด สรรตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน
เป็นจํานวน ๕๐,๓๗๘,๙๒๘,๑๐๐ บาท
๒. เนื่ อ งจากได้ มี ก ารจ่ า ยเงิน คงคลั งเพื่ อ เป็ น เงิน เบี้ ย หวั ด บํ าเหน็ จ บํ า นาญ และค่ าใช้ จ่ า ย
ในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจํานวน ๔๙,๖๔๑,๙๒๓,๐๐๐ บาท
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๑๙
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๑
“(๕) เงิ น ชํ าระคื น เงิ น ต้ น ของตั๋ ว เงิ น คลั งที่ ก ระทรวงการคลั งกู้ เพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งของ
เงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรเพิ่ ม เติ ม
ให้ กระทรวงการคลังสามารถสั่ งจ่ายเงินจากบัญ ชีเงินคงคลังบั ญ ชีที่ 2 เพื่ อชําระคื นเงินต้นของตั๋ วเงินคลัง
ที่ ก ระทรวงการคลั งกู้ เพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งของเงิ น คงคลั งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๑
๒
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๕
๓
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๙
๔
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๔
๕
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๗๕ หน้า ๑๓๙๑
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๕
เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๖๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๙
เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๗๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๔
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๔
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ของประธานกรรมการและกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประธานกรรมการและกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้อ งกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นับแต่วัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ ใช้บั งคับ ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามอัตราในบัญ ชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามอัตรา
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ให้นาอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่การคานวณบาเหน็จตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ใช้ บั งคั บ
อยู่ในขณะที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในอัตราและ
ช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธาน
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไ ด้ รับ เงิ น เดื อ นในอั ต ราเดื อ นละ ๖๗,๐๖๐ บาท และให้ ได้ รั บ
เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ในอั ต ราเดื อ นละ ๔๒,๕๐๐ บาท และให้ ก รรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ได้รับเงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๖๕,๙๘๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๑,๕๐๐ บาท
(๒) ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ ป ระธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้รับเงินเดือนในอัต ราเดือนละ ๖๘,๑๔๐ บาท และ
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับเงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๒,๕๐๐ บาท
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประธาน
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไ ด้ รับ เงิ น เดื อ นในอั ต ราเดื อ นละ ๗๐,๘๗๐ บาท และให้ ได้ รั บ
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เงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ ๖๙,๗๕๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท
(๔) ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึ งวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ ป ระธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้รับเงินเดือนในอัต ราเดือนละ ๗๔,๔๒๐ บาท และ
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับ เงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๒,๕๐๐ บาท
(๕) ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่งตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ ในกรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นของประธานกรรมการและกรรมการ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่ม
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิ นร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทาโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็นบัญ ชีอัตราเงิน เดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน วิธีการเบิกจ่าย และอัตราค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ต รวจการแผ่น ดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ละคณะกาหนด
ระเบียบตามวรรคสองเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๐ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ มีสิทธิได้รับ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่น
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ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน ประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ต รวจการแผ่นดินและผู้ต รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เงินเดือน
(บาท/เดือน)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐

เงินประจา
ตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ส ถานะเป็ น องค์ก รฝ่ ายตุ ล าการซึ่งมี ความแตกต่ างจาก
องค์กรอิสระอื่น ตามรัฐธรรมนู ญที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญ ญัติในส่ วน
ที่ เกี่ ย วกั บ เงิน เดื อ น เงิน ประจ าต าแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ และ
ตุ ล าการศาลรั ฐธรรมนู ญเพื่ อตราเป็ นกฎหมายเฉพาะ อี กทั้ งสมควรปรับปรุงกฎหมายดั งกล่ าวให้ ครอบคลุ ม
การได้รั บเงินเดือน เงิน ประจ าตาแหน่ ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ
สิ ทธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ รัฐธรรมนูญ ที่ บัญ ญั ติให้ คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๑๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเงินเพิ่ม
ในระหว่างระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาทต่อเดือนสาหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และ ๗,๓๐๐ บาทต่อเดือนสาหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงิ นเดือน
และเงินประจาตาแหน่งตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ให้นาอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่การคานวณบาเหน็จตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
พ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว
เป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทา
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
มาตรา ๗ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิได้รับประโยชน์
ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ ายเงิน วิธีการเบิกจ่าย และอัตราค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ศาลรัฐธรรมนูญกาหนด
ระเบียบตามวรรคสองเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน ประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ต รวจการแผ่นดินและผู้ต รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอืน่
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตาแหน่ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เงินเดือน
(บาท/เดือน)
๘๓,๐๙๐
๘๑,๙๒๐
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เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
๕๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กร
ฝ่ายตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ดังนั้น จึงสมควรกาหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ในลักษณะเดียวกับข้าราชการตุลาการและ
ตุลาการศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๑๗
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ยวกั บ การจากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
ระบบการจ่ายเงินทดแทนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ให้ได้รับอย่างเพียงพอ อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เฉพาะข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจา
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๓) รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ สาหรับลูกจ้างซึ่งมิใช่เป็นการจ้างงานในประเทศ
(๔) นายจ้างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ภัยพิบัติ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “เงินสมทบ” และ
คาว่า “กองทุน” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
““ภัยพิบัติ” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทางานหรือรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งหรือมอบหมาย
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทางานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทาในสถานประกอบการหรือสถานที่ทางานของ
ผู้ประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สาคัญสาหรับใช้ทางานนั้นผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา กรณีเช่นว่านี้
ผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสานักงาน
ตามมาตรา ๔๔ ในฐานะนายจ้าง ให้ ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดี ยวกั บ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายจ้ าง ในกรณี เช่ น ว่านี้ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จการหลุ ด พ้ น จากความรับผิ ด ในหนี้ เงิน สมทบและเงิน เพิ่ ม
เพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้นาส่งสานักงาน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาล
ทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ กรณี ที่ ลู ก จ้ างจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการท างานภายหลั ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ เมื่ อ ลู ก จ้ า งประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจนถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ สู ญ หาย
ให้นายจ้างจ่ายค่าทาศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน
เป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ ไม่ว่าลูกจ้าง
จะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทางานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
(๒) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทางาน
ของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
(๓) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้า งทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภท
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๔) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณี ที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญ หาย
มีกาหนดสิบปี
คาว่า “ทุพพลภาพ” ตามมาตรานี้ หมายความว่า การที่ ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทาให้ความสามารถในการทางาน
ลดลงถึ งขนาดไม่ อาจประกอบการงานตามปกติ ได้ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ เลขาธิ การประกาศก าหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการแพทย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต่าสุด และไม่มากกว่าค่าทดแทน
รายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) และต่อมาลูกจ้าง
ได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาตามสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
รวมกันต้องไม่เกินสิบปี”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เงิน ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) บุตรมีอายุต่ากว่าสิบแปดปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗
“(๓/๑) บุตรมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี
ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/๑ และมาตรา ๒๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๒๙/๑ กองทุนต้องวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กองทุนตามมาตรฐาน
การบัญชี มีบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความจริง
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

และตามที่ควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ ทั้ งนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อกากับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจา
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ และให้นามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙/๒ ให้สานักงานจัดทารายงานการประเมินสถานะของกองทุนโดยแสดงรายรับ รายจ่าย
และความสามารถในการดาเนินการในอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจาทุกปี แล้วให้สานักงาน
เปิดเผยต่อสาธารณชน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้สานักงานเสนองบการเงินในปีที่ล่วงมาแล้ว
ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
งบการเงินตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีสรรหาโดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ
เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๑/๑ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๘) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสานักงาน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่
จะได้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๑๐) ไม่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(๑๑) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี และให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/๑”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ให้ มี คณะกรรมการการแพทย์ คณะหนึ่ ง ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นมีจานวนรวมกันไม่เกินสิบห้าคนซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ให้นามาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๘/๑ กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ห รือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๙) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสานักงาน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๑๐) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่
จะได้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา ๓๘/๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘/๑
ในกรณีที่กรรมการการแพทย์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๔๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เงิน ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ และประกาศกระทรวงแรงงาน
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ กรรมการ กรรมการการแพทย์ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานประกาศกาหนดประเภทและขนาดของกิจการ และท้องที่
ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ
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ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
(๑) ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ
(๒) จ่ายเงินสมทบ
กรณีข้อเท็จจริงในแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบรายการ วิธีการยื่นแบบรายการ การจ่ายเงินสมทบ และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบรายการ
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้กระทรวงแรงงานมีอานาจในการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหรือเพิ่ม
อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้แก่นายจ้าง ตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกาหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจานวน
ตามที่ จะต้ อ งจ่าย ให้ เสี ยเงิน เพิ่ ม อีก ร้อ ยละสองต่ อเดื อ นของเงิน สมทบที่ ต้ องจ่ ายนั บ แต่ วัน ถัด จาก
วันที่ต้องนาส่งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คานวณได้ต้องไม่เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย
ในกรณีท้องที่หนึง่ ท้องที่ใดประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือมีสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจจ่ายเงินสมทบ
ได้ตามกาหนดเวลา ให้รัฐมนตรีตามคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่ม
ตามวรรคหนึ่งในท้องที่นั้นก็ได้”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุดังกล่าว
ต่อสานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบ
หรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
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มาตรา ๔๙ เมื่ อลู กจ้ างประสบอัน ตราย เจ็บ ป่ วย หรือสู ญ หาย ให้ ลู ก จ้างหรือ ผู้มี สิท ธิ
ตามมาตรา ๒๐ ยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทนต่อสานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ให้นามาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๐ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่ วงซึ่งมิใช่
นายจ้างตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น (๔) ของวรรคหนึง่ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
“(๔) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่า
มีทรัพย์สินที่เลขาธิการได้ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๗
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม (๔) ต้ อ งมี ห มายค้ น เว้น แต่ มี เหตุ อั น ควรเชื่อ ว่า หากเนิ่ น ช้ ากว่ า
จะเอาหมายค้น มาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ให้ ทาการค้น ได้ โดยไม่ต้องมี ห มายค้น แต่ต้องปฏิบั ติต ามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้รับการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๔๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินทดแทนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๑ โดยมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ หรือไม่จ่ายเงินทดแทนตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
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คณะกรรมการโดยมิได้นาคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๙ ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะครบถ้วนตามสิทธินั้ น เว้น แต่ในกรณี ที่ค่าทดแทนรายเดือนต่าสุด หรือค่าทดแทนรายเดือนสูงสุด
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนรายเดือนในอัตราที่เป็นคุณดังกล่าว
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๐ การยื่นแบบรายการลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้าง
ที่ได้ยื่นก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างตามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ นายจ้างซึ่งค้างจ่ายเงินสมทบและต้องเสียเงินเพิ่ม อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราเดิม และเมื่อคานวณแล้วต้องไม่เกินเงินสมทบที่ค้างจ่าย
มาตรา ๓๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทาให้ไม่อาจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ได้เท่าที่ควร เช่น บทบั ญ ญั ติเกี่ยวกับ ขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมาย ฐานะและความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าฟื้ น ฟูส มรรถภาพในการทางาน ค่าทาศพ ค่าทดแทน และเงินเพิ่ มกรณี นายจ้างไม่จ่ายเงิน สมทบหรือ
จ่ายไม่ครบจานวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทน เป็นต้น กรณีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
๒

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้ วยการจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณา
คดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไว้โดยคําแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖
มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔
ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้
ถ้าต่อมามีการเสนอญั ตติและสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าว
ให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิก
ระเบี ยบใดไม่ ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ให้ ที่ ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนิ นการให้ เป็ นไป
ตามนั้น
กําหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๘) และ (๙) ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. กําหนด
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนให้ทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ กพร่ อ งอย่ า งร้ า ยแรงหรื อ ประพฤติ ต นไม่ ส มควรตามที่ กํ า หนดในวิ นั ย
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
โดยสม่ําเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ ก.ศป. มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ด้วย”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งโดยถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ประกอบ
กั บ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๔) หรื อ (๗) หรื อ โดยถู ก ไล่ อ อกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรื อ (๒)
ให้ ก.ศป. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสี่คน และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจํานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการเพื่อทําการสอบสวน”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ตุ ล าการศาลปกครองผู้ ใดพ้ น จากตํ า แหน่ งไปโดยมิ ได้ มี ค วามผิ ด และมิ ใช่
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ศป. อาจพิจารณา
คัด เลือ กผู้นั้ น ให้ ก ลั บ เข้ารับ ราชการเป็ น ตุ ลาการศาลปกครองในตํ าแหน่ งไม่ สู งกว่าตํ าแหน่ งเดิ ม หรือ
เทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และ
ยังมีอายุไม่ ครบหกสิ บ ห้ าปี บ ริบู รณ์ ในวัน สิ้น ปี งบประมาณนั้ น หรือ ยังมี อ ายุไม่ ครบเจ็ดสิบ ปี บ ริบู รณ์
ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้นในกรณี ที่เป็นผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกให้ไป
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากผู้นั้นมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้องประเมินสมรรถภาพ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งแล้ว แต่ ยังไม่เคยผ่ านการประเมิ น สมรรถภาพ ให้ จัด ให้ มี การประเมิ น
สมรรถภาพได้ แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม
ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ถ้าต้องโอนกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๘/๑ วรรคสอง
หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ และผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้ ก.ศป. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งในลําดับอาวุโสที่เคยครอง
โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครอง
ที่อยู่ในลําดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ให้โอนกลับเข้าดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
ให้นําความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นําความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับแก่
การคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง หรือการโอนกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง โดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ ของหมวด ๒ ตุลาการศาลปกครอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๔/๑ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครองได้กระทําโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ให้ มี คณะกรรมการตุ ลาการศาลปกครองคณะหนึ่ งเรียกโดยย่อ ว่า “ก.ศป.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนสิบคน ดังนี้
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(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(ข) ตุ ลาการในศาลปกครองชั้ นต้ นจํานวนสี่ คนซึ่ งได้ รับเลื อกจากตุ ลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง
จํานวนสองคน ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๒ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๓) จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง
(๓) (๔) หรือ (๕) หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
(๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้ ป ระธานศาลปกครองสู งสุ ด ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง (๓) โดยให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือก แล้วจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกส่งไปยังตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และให้แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะทําการเลือกไปด้วย
ให้นําความในมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓๘ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเลื อ ก การนั บ คะแนน และการประกาศผลการเลื อก
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙/๑ ให้เป็นไป
ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้ดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในกรณีจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙/๑ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกซ่อม
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในตําแหน่งของกรรมการผู้นั้น
จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมก็ได้
ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เข้ารับหน้าที่
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมใน
ราชกิจจานุเบกษา
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”
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มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๐/๑ ให้ ก.ศป. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองทั้งหมด มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครองและการอื่น ๆ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ ก.ศป.”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑/๑ ในกรณี ที่ ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) หรือมีแต่ไม่ครบจํานวน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครอง
จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครอง
เท่าที่มีอยู่เป็น ก.ศป. พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า กฎ คํ า สั่ ง หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดของ
หน่ วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒”
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มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๔๕/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕/๑ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคู่กรณีใด
ยื่นคําขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอ
ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอ
ที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี
และศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอื่นแล้วเห็นว่ามีเหตุตามคําขอจริง ให้ศาลอนุญาต
ให้ คู่กรณี นั้น ดําเนิ นคดี โดยยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ คําสั่งให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ คํ าฟ้ อ งให้ ยื่ น ต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ข องศาลปกครอง หรือ ส่ งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่า
วันที่ส่งคําฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคําฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด
หรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครอง”
มาตรา ๒๐ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสามของมาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพ ากษาคดีหรือโดยลักษณะแห่งคดี
มีความจําเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม การส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบตามวรรคสอง จะส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร
แต่ไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้ โดยต้องคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีด้วย”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๕๙/๑ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เสียความยุติธรรม องค์คณะพิจารณาพิพากษา
อาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ ในกรณีนี้ให้ผู้แถลงคดีปกครองดําเนินการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษา
ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่จะยื่นคําแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง และหากคู่ ก รณี ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ศ าลจั ด ให้ มี
การนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๐/๑ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอและศาลเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คู่กรณี ศาลอาจมีคําสั่งให้ดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระทําต่อหน้าศาลและศาลมีคําสั่งให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาของศาล และเป็นการกระทําต่อหน้าศาล
ศาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งจากคู่กรณีที่ร้องขอได้
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด กํ า หนด โดยไม่ ถื อ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น เป็ น
ค่าธรรมเนียมศาล”
มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) และ (ข)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแต่ต้องทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนตามมาตรา ๒๗๗
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ
คงทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่าจะมี ก ารประกาศผลการเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) และ (ข)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่ง แต่ให้ทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสองและวรรคสาม
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
มาตรา ๒๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตายหรือเกษียณอายุ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ มาตรา ๑๙๘ บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง
ต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน
และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และมาตรา ๒๓๑ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎ คําสั่ง
หรือการกระทําใดของหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มีปัญ หาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรื อ กฎหมาย สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง บัญ ญั ติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
สมควรกําหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทําโดยสุจริต นอกจากนั้น
สมควรปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยกําหนดให้สามารถยื่นคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร เพื่อประโยชน์
ในการเข้ าถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครองได้ โดยง่า ย สะดวกรวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง รวมทั้ งกํ าหนด
กระบวนพิ จารณาโดยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อระบบการประชุ มทางจอภาพ ตลอดจนแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
กระบวนพิจารณาในการพิจารณาคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีสําหรับคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ลาดับที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๒๖
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๑๑
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๔
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
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ลาดับที่
๙

๑๐

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๕
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ อั ต ราเงิน เดื อ นและเงิน ประจ าต าแหน่ งของตุ ล าการศาลปกครองให้ เป็ น ไป
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด
(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับ
เงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อน
ชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ – ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชั้น ๑ เมื่ออยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒
มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วย
การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครองได้รับไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็น ส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงิน ประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญ ชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ งตุลาการศาลปกครองในมาตรา ๔ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ชั้นศาล
ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั้นต้น

ชั้น
ตาแหน่ง
เงินเดือน
๔
ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
๒
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
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เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
๘๓,๐๙๐
๕๕,๐๐๐
๘๑,๙๒๐
๕๐,๐๐๐

๘๐,๕๔๐

๔๒,๕๐๐

๗๖,๘๐๐

๔๑,๕๐๐

๗๔,๓๖๐

๓๐,๐๐๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บั ญ ชีอัตราเงิน เดือนและเงิน ประจ าตาแหน่ งตุล าการศาลปกครองเพื่ อให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและ
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกาหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป.
ว่าด้วยการจ่ายเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครอง
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ งตุ ล าการศาลปกครอง และให้ ก ารได้ รับ เงิน เพิ่ ม ค่ าครองชี พ ชั่ว คราวในกรณี นั้ น สิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

383
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ลาดับที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๒๖
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๑๑
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๔
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
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ลาดับที่
๙

๑๐

๑๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๕
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” หมายความว่า ทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์
“ทรัพย์สิ น ในพระองค์ ” หมายความว่า ทรัพ ย์สินที่ เป็ นของพระมหากษัต ริย์อยู่แล้วก่อ น
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใด
และเวลาใดอันเป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ รวมถึงดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ ” หมายความว่า ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สิน
ในพระองค์
มาตรา ๕ การใดที่ มี ผ ลท าให้ สิ้ น สุ ด การเป็ น ทรัพ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริย์ จ ะกระท ามิ ไ ด้
เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาว่ า ทรั พ ย์ สิ น ใดเป็ น ทรั พ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริ ย์ ต ามโบราณราชประเพณี
ให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัย
มาตรา ๖ การจัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดาเนินการอื่นใด
อัน เกี่ยวกั บทรัพ ย์สิน พระมหากษั ต ริย์ให้ เป็ นไปตามพระราชอัธยาศั ย เพื่ อ การนี้ พระมหากษัต ริย์
จะทรงมอบหมายให้ สานั กงานทรัพ ย์สิน พระมหากษั ต ริย์ บุคคลใด หรือหน่ วยงานใดเป็ นผู้จัด การ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สาหรับทรัพย์สินใดภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็ได้
เมื่อได้ทรงมอบหมายให้ สานั กงานทรัพ ย์สิน พระมหากษั ต ริย์ บุค คลใด หรือหน่วยงานใด
เป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สาหรับทรัพย์สินใดแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีทั้งปวงเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้ามมิให้ระบุพระปรมาภิไธยหรือข้อความใด
อันแสดงหรืออนุมานได้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความ ให้ระบุเพียงชื่อผู้ได้รับการมอบหมาย
ดังกล่าวแล้ ว และในกรณี ที่ ท รงมอบหมายให้ บุ ค คลหรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่ มิ ใช่ส านั ก งานทรัพ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดการ ให้ต่อท้ายด้วยคาว่า “ผู้จัดการทรัพย์สินในพระองค์” หรือ “ผู้จัดการทรัพย์สิน
ในพระมหากษัตริย์” แล้วแต่กรณี สาหรับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
มีหน้าที่เป็นผู้จัดการ ให้สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความ
มาตรา ๗ ให้มีสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงาน
ในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดาเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย
ทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงมอบหมายให้บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัด การ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น ให้สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๘ ในสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า
“คณะกรรมการทรัพ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริ ย์ ” ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและกรรมการอื่ น
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย และในจานวนนี้จะได้ทรงแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์คนหนึ่งเป็นผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
การพ้นจากตาแหน่งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีอานาจหน้าที่ดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในการนี้ ให้มีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบริหารงานบุคคล
ของสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
ผู้ อ านวยการทรั พ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริ ย์ มี อ านาจหน้ าที่ บ ริ ห ารกิ จการส านั กงานทรั พ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่คณะกรรมการ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กาหนด และเป็นผู้แทนของสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
รายได้จากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นาไปจ่ายหรือ
ลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ส่วนที่เหลือจะจาหน่ายหรือใช้สอยได้
ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๙ ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือได้รับยกเว้นภาษีอากร
ย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๐ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระองค์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บทรั พ ย์ สิ น
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ เป็นทรัพย์สิน
ในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ มี อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ในพระมหากษั ต ริ ย์
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรื อ ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์
ได้ทรงมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ใดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษั ต ริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ ในวัน ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ยั งคงมี อ านาจ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จั ด การทรั พย์ สิ น พระมหากษั ตริ ย์ นั้ นตามที่ ได้ ทรงมอบหมายต่ อไป จนกว่ าจะมี พระบรมราชวิ นิ จฉั ย
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ ให้สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตามพระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บังคับ เป็น คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัต ริย์และผู้อานวยการทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ความผูกพัน และพนักงานและลูกจ้างของ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรั พย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ มาเป็นของสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดระเบียบ
ทรั พ ย์ สิ น ฝ่ ายพระมหากษั ต ริ ย์ ให้ เหมาะสมแก่ก ารบริห ารจั ดการยิ่ งขึ้ น โดยถวายเป็ น พระราชอ านาจใน
การจัดการทรัพย์ สิน พระมหากษัตริย์ให้ เป็ นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิ นนั้น
เป็ น ไปโดยเหมาะสมตามที่ จ ะทรงมี พ ระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย ตามโบราณราชประเพณี จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๘ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนา้
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
พระราชบั ญ ญั ติ นี มี บทบั ญ ญัติ บางประการเกี่ ย วกั บ การจ้ า กั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจ้าเป็นในการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี เพื่อให้
การบริหารทรัพยากรน้า ทังในมิติด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในนา้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการ
สาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท้าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ การจัดสรรน้าและการใช้น้า และมาตรา ๑๐๔
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับเป็นต้นไป
มาตรา ๓ การจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และสิทธิในน้า ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณี
ที่มีกฎหมายใดก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และสิทธิในน้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนัน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“น้า” หมายความว่า น้าในบรรยากาศ น้าบนผิวดิน น้าใต้ดิน และน้าทะเล
“ทรัพยากรน้า” หมายความว่า น้า ทรัพยากรน้าสาธารณะ แหล่งต้นน้าล้าธาร แหล่งกักเก็บน้า
คลองส่ งน้ า พื นที่ ท างน้ าหลาก ไม่ ว่ าจะเกิด ขึ นตามธรรมชาติหรือ มนุษ ย์ส ร้างขึน และสิ่ งอื่นที่ใช้
เพื่อการบริหารจัดการน้า และให้หมายความรวมถึงน้าจากแหล่งน้าระหว่างประเทศและแหล่งน้าต่างประเทศ
ที่ประเทศไทยอาจน้ามาใช้ประโยชน์ได้
“ทรั พ ยากรน้ า สาธารณะ” หมายความว่ า น้ า ในแหล่ ง น้ า ที่ ป ระชาชนใช้ ห รื อ ที่ ส งวนไว้
ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง
แม่น้า ล้าคลอง ทางน้า บึง แหล่งน้าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้าภายใน ทะเลอาณาเขต พืนที่ชุ่มน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติอื่น ๆ แหล่งน้าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แหล่งน้าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้าชลประทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
“การใช้น้า” หมายความว่า การด้าเนินกิจกรรมในทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการอุปโภค
บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การประปา การผลิต พลังงาน หรือเพื่อประโยชน์อื่น ใด
ไม่ว่าจะท้าให้น้ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ลุ่มน้ า ” หมายความว่า บริเวณพืนที่ซึ่งครอบคลุมล้าน้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน้า
ให้ไหลลงสู่ล้าน้าตามที่ก้าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
“ภาวะน้าแล้ง” หมายความว่า สภาวะที่ปริมาณน้า ปริมาณการไหลของน้าหรือระดับน้าลดลง
อย่างต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง
“ภาวะน้าท่วม” หมายความว่า สภาวะที่ปริมาณน้า ปริมาณการไหลของน้าหรือระดับน้าเพิ่มขึน
อย่างต่อเนื่อง หรือไหลหลาก หรือฉับพลันจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์
และพืชที่อยู่ในพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง แต่ไม่รวมถึงภาวะน้าขึนและน้าลงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติตามธรรมชาติ
“ผังน้า” หมายความว่า แผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้าที่มีน้าไหลผ่าน ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ตังแต่ต้นน้าจนถึงทางออกสู่พืนที่แหล่งน้า ทะเล หรือทางออกทางน้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบทางน้า
ดังกล่าวครอบคลุมทังแม่น้า ล้าคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พืนที่ชุ่มน้า พืนที่แหล่งกัก
เก็บน้า พืนที่ทางน้าหลาก พืนที่น้านอง พืนที่ลุ่มต่้า ทางน้าหรือพืนที่อื่นใดที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน
ไม่ว่าจะเกิดขึนตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึน โดยทางน้าดังกล่าวอาจมีน้าไหลผ่านตลอดทังปีหรือ
บางช่วงเวลาก็ได้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม หรื อ รั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี แต่งตังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต้าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี และให้มีอ้านาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
หรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ทังนี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ้านาจของตน
ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด ๕ ภาวะน้าแล้ง
และภาวะน้าท่วม ออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ทังนี จะก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค้านึงถึงขนาดหรือลักษณะของ
กิจการการใช้น้าแต่ละประเภท ผลกระทบต่อประชาชน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก็ได้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ทรัพยากรนา้
มาตรา ๖ รัฐมีอ้านาจใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บ้ารุงรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้าหรือขยายพืนที่ของแหล่งน้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพืนที่หรือ
ให้เลิกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะต้องด้าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารทรั พยากรน้ าสาธารณะที่ มิ ใช่ ทางน้ าชลประทานตามกฎหมาย
ว่ าด้ ว ยการชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่ าด้ วยน้ าบาดาล นายกรั ฐมนตรี อาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
และบ้ารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะแห่งใดก็ได้
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบตามวรรคสอง มีอ้านาจออกระเบียบ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะนัน
ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติก้าหนดโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมิใช่หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดสรรน้าและการใช้น้าตามที่ก้าหนดไว้ในหมวด ๔ การจัดสรรน้าและการใช้น้า
ระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตามวรรคสาม เมื่ อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว
ให้ใช้บังคับได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมวด ๒
สิทธิในนา้
มาตรา ๗ ทรั พยากรน้ าสาธารณะเป็ นของส่ วนรวม บุ คคลมี สิ ทธิ ใช้ หรื อเก็ บกั กน้ าได้
เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
เสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้านัน ทังนี เว้นแต่พระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน้าพุเกิดขึนหรือมีน้าไหลผ่านตามธรรมชาติ
ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน ย่อมมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้านันได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตน และ
ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่น
หมวด ๓
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนา้
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ”
เรียกโดยย่อว่า “กนช.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๔) กรรมการผู้ แ ทนคณะกรรมการลุ่ ม น้ า จ้ า นวนหกคน ซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาจาก
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตังจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรน้า ด้านผังเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอุตสาหกรรม
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตังข้าราชการของส้านักงาน
อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตังใหม่อีกได้ แต่จะด้ารงต้าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕)
พ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) พ้นจากการเป็นกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗
(๖) ได้ รั บ โทษจ้ า คุ ก โดยค้ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ้ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส้ า หรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ก รรมการตามมาตรา ๙ (๔) พ้ น จากต้ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้ด้าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการนัน
พ้นจากต้าแหน่ง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด้าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้
และในระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือกกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่าง ให้ กนช. ประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ ก รรมการตามมาตรา ๙ (๕) พ้ น จากต้ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั งกรรมการแทนต้ า แหน่ ง ที่ ว่ า งภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก รรมการนั น
พ้นจากต้าแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตังอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
แต่ ถ้ า วาระที่เ หลื ออยู่ไ ม่ถึงหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บวันจะไม่ แต่งตังกรรมการแทนต้าแหน่ งที่ว่ างก็ ได้ และ
ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตังกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่าง ให้ กนช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๔) หรือ (๕) ด้ารงต้าแหน่งครบวาระแล้ว
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกหรือแต่งตังกรรมการขึ นใหม่
มาตรา ๑๖ การประชุม กนช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวน
กรรมการทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม กนช. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่ มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
ในการประชุม กนช. ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เ สียเป็นการส่ว นตั ว
ทังโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องดังกล่าว กรรมการผู้นันไม่มีสิทธิเข้าประชุมพิจารณาเรื่องนัน
มาตรา ๑๗ กนช. มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทังให้มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
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(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้าแบบบูรณาการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทตาม (๑) และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในการจัดท้างบประมาณประจ้าปี
(๓) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนแม่ บ ทการใช้ การพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การ
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้าเสนอ
ตามมาตรา ๓๕ (๑)
(๔) ก้ ากั บ ดู แล เร่ งรั ด ตรวจสอบ ติ ดตาม และให้ ค้ าแนะน้ าแก่ หน่ วยงานของรั ฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการตามนโยบาย และแผนแม่บทตาม (๑) รวมทังแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณตาม (๒) และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสินปีงบประมาณ
(๕) พิจารณาและให้ ความเห็ น ชอบผังน้าที่ส้านักงานเสนอ และประกาศก้าหนดผังน้าใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๖) เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าให้มีคุณภาพและการจัดการมลพิษทางน้าที่อยู่
ในหน้าที่และอ้านาจของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน
(๗) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๘) ก้าหนดหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องให้ ความร่วมมือ
ต่อส้านักงานในการรวบรวมข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล และบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้า
(๙) ก้าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้า และ
ล้าดับความส้าคัญของการใช้น้าส้าหรับกิจการประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าน้าไปพิจารณา
ในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
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(๑๐) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้าท่วมของคณะกรรมการลุ่มน้าต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
ระหว่างลุ่มน้า
(๑๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สามตามมาตรา ๔๔ และ
การเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สามตามมาตรา ๕๔
(๑๒) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบการผั น น้ า ระหว่ า งลุ่ ม น้ า และการผั น น้ า จากแหล่ ง น้ า
ระหว่างประเทศหรือแหล่งน้าต่างประเทศ
(๑๓) ไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า
(๑๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการตรา การออกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี
(๑๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ มีการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้า
(๑๖) ออกระเบียบก้าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู
การอนุรักษ์ และการด้าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
(๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือที่กฎหมายอื่นก้าหนดให้เป็นหน้าที่
และอ้านาจของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การจัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าตาม (๑) ให้ครอบคลุมถึง
การรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าด้วย
การเสนอข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้ กนช. ไกล่เกลี่ยและชีขาดตาม (๑๓)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ในการจั ด ท้ า นโยบายและแผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรน้ า
ตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้ กนช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่ ว ยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช.
ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนา้
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าดังกล่าว
ให้ กนช. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น การตามนโยบายและแผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ
การบริห ารทรัพ ยากรน้ า และในกรณีที่ มีการปรับปรุงนโยบายและแผนแม่ บทเกี่ย วกับการบริห าร
ทรัพยากรน้าให้น้าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ กนช. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินการ รวมทังพิจารณาทบทวน
หรื อ ปรั บปรุง แผนปฏิ บั ติการเกี่ย วกั บการบริห ารทรั พ ยากรน้า ให้ส อดคล้ องกับ สภาพความเป็นจริง
ที่มีความเปลี่ยนแปลงและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี กนช. อาจมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอ้านาจของ กนช. แล้วรายงาน
ต่อ กนช. หรือด้าเนินการตามที่ กนช. มอบหมาย รวมทังมีอ้านาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เสนอแนะ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ กนช. มอบหมายได้
ในการแต่งตังคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และด้านเทคนิคและวิชาการ
ในกรณีจ้าเป็น ให้ กนช. มีอ้านาจแต่งตังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดเพื่อประโยชน์
ในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้าในระดับจังหวัด
ให้น้าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติห น้าที่ต ามพระราชบัญญัตินี ให้ กนช. กรรมการที่ กนช.
มอบหมาย หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ กนช. แต่ ง ตั งมี อ้ า นาจออกค้า สั่ ง เป็น หนัง สื อ เรี ย กบุ คคลใด
มาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ้าเป็น
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบียประชุม ค่าพาหนะ
ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
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มาตรา ๒๓ ให้ส้านักงานท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของ กนช. โดยให้มีหน้าที่และอ้านาจ
ดังต่อไปนี
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กนช. และคณะอนุกรรมการ
(๒) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ กนช. เพื่อประกอบการพิจารณาด้าเนินการตามมาตรา ๑๗
(๑) (๒) (๓) และมาตรา ๒๔
(๓) จัดท้าผังน้าเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗ (๕)
(๔) ประสานการด้าเนิ น งานกับคณะกรรมการลุ่มน้า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
(๕) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานของ กนช.
(๖) ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรน้า รวมทังการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้าตามที่ได้รับการร้องขอ
(๗) อ้านวยการและก้ากับดูแลโครงการส้าคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนที่จ้าเป็นต้อง
มีการประสานการท้างานหลายหน่วยงานตามที่ กนช. มอบหมาย
(๘) ติดตาม ประเมินผล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มนา้
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้า และรายงาน
ต่อ กนช.
(๙) ก้ากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าโดยให้หน่วยงานที่ กนช. ก้าหนด
สนับสนุนข้อมูลและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้า
ทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
(๑๐) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ภาคเอกชน ประชาชน และชุ มชนที่ เกี่ ยวข้ องมี ส่ วนร่ ว มใน
ด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการด้าเนินการอืน่ ใด
เกี่ยวกับทรัพยากรน้า
(๑๑) จัดท้างบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับเบียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานของ กนช. คณะกรรมการลุ่มน้า และคณะอนุกรรมการ
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หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การจัดท้าผังน้าตาม (๓) ต้องจัดให้มีรายการประกอบผังน้าเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของผังน้า
และรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผังน้า ทั งนี การจัดท้าผังน้าต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการลุ่ ม น้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อง
ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ ๒
ศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ
มาตรา ๒๔ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้าจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน
สัต ว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง
ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจจัดตังศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บญ
ั ชาการ อ้านวยการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติน้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้าจะผ่านพ้นไป ทังนี ให้ส้านักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี มี อ้ า นาจออกค้ า สั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระท้าหรือห้ามกระท้าการใด ๆ เพื่อการป้องกัน
แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึนได้อย่างทันท่วงที
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ออกค้าสั่งตามวรรคสองแล้ว และค้าสั่งนันมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผล
เป็นการทั่วไปต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้ประกาศค้าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหรือการปฏิบัตติ ามค้าสัง่
ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ด้าเนินการไปตามหน้าที่และอ้านาจ และได้กระท้าไปพอสมควรแก่เหตุ
และมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นันพ้นจากความผิดและความรับผิดทังปวง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อการด้าเนิ นการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้าแล้วเสร็จ ให้ส้านักงานรายงานและจัดท้าสรุปผล
การด้าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบโดยมิชักช้า
ส่วนที่ ๓
ลุ่มน้าและคณะกรรมการลุม่ น้า
มาตรา ๒๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ให้ มี ก ารก้ า หนดลุ่ ม น้ า
โดยตราเป็น พระราชกฤษฎี กา ทั งนี ให้ ค้ า นึ ง ถึ ง สภาพอุ ท กวิ ท ยา สภาพภู มิ ศ าสตร์ ระบบนิเวศ
การตังถิ่นฐาน การผังเมือง ผังน้า และเขตการปกครองประกอบด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุ่มน้าใด ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน
ให้กระท้าได้โดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา ๒๗ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๕ แล้ว ให้มีคณะกรรมการ
ลุ่มน้าประจ้าลุ่มน้านัน ประกอบด้วย
(๑) กรรมการลุ่ ม น้ า โดยต้ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในเขตลุ่ ม น้ า นั น ผู้ แ ทน
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ผู้ แ ทนกรมชลประทาน ผู้ แ ทนกรมทรั พ ยากรน้ า ผู้ แ ทน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ แ ทนกรมป่ า ไม้ ผู้ แ ทนกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ผู้ แ ทนกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในกรณีที่ลุ่มน้าใดมีพืนที่ติดต่อกับชายแดน ให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ลุ่มน้า หรือในกรณีที่ลมุ่ น้าใดมีพืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วม
เป็นกรรมการลุ่มน้า หรือในกรณีที่ลุ่มน้าใดอยู่ในพืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ให้มีผู้แทนศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้าด้วย
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(๒) กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตลุ่มน้านัน จังหวัดละหนึ่งคน และในกรณีที่ลุ่มน้าใดอยู่ในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนันเป็นกรรมการลุ่มน้าด้วย
(๓) กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ในเขตลุ่ ม น้ า นั นที่ ม าจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า จ้านวนสี่คน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตาม (๑) เลื อ กกั น เองเพื่ อ เป็ น ประธานกรรมการลุ่ ม น้ า และ
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าเลือกกรรมการลุ่มน้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้า ทังนี การเลือก
ประธานกรรมการลุ่มน้าและรองประธานกรรมการลุ่มน้าให้กระท้าทุกสามปี
ให้ ผู้ อ้ า นวยการส้ า นั ก งานทรั พ ยากรน้ า แห่ ง ชาติ ภ าคแต่ ง ตั งข้ า ราชการของส้ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเป็นกรรมการลุ่มน้าและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
มาตรา ๒๘ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ กรรมการลุ่ ม น้ า ตามมาตรา ๒๗ (๒) พ้ น จากต้ า แหน่ ง เมื่ อ ลาออก
เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้า
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๒) พ้นจากต้าแหน่ง ให้ด้าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้านัน
พ้นจากต้าแหน่ง และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้า
ประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๓๑ กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๔) มีวาระการด้ารงต้าแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตังใหม่อีกได้ แต่จะด้ารงต้าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๓)
และ (๔) พ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) พ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้า
(๖) ได้ รั บ โทษจ้ า คุ ก โดยค้ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ้ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส้ า หรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การพ้นจากต้าแหน่งตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๔) พ้นจากต้าแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้านันพ้นจากต้าแหน่ง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน้าซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
จะไม่ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการ
ลุ่มน้าแทนต้าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ (๓) หรือ (๔) ด้ารงต้าแหน่ง
ครบวาระแล้ว ให้ กรรมการลุ่มน้ าซึ่งพ้นจากต้าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการด้าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าขึนใหม่
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการลุ่ม น้ามีหน้า ที่และอ้า นาจเกี่ย วกับ การบริหารทรัพ ยากรน้ า
ในเขตลุ่มน้า รวมทังให้มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าเสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) จั ด ท้ า แผนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขภาวะน้ า แล้ ง และแผนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขภาวะน้ า ท่ ว ม
เสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาปริมาณการใช้น้า การจัดสรรน้า และจัดล้าดับความส้าคัญในการใช้น้าในเขตลุ่มน้า
และควบคุมการใช้น้าให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ กนช. ก้าหนด
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(๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า ทังนี ภายใต้กรอบและแนวทางที่ กนช. ก้าหนด
(๕) ให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอน
ใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองตามมาตรา ๕๔
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้าระหว่างลุ่มน้าต่อ กนช.
(๗) เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการด้าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๘) รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
(๙) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้าในเขตลุ่มน้านัน
(๑๐) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชนในการใช้ การพั ฒนา การบริหารจัดการ
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือที่กฎหมายอื่นก้าหนดให้เป็นหน้าที่
และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้า หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การจั ด ท้ า แผนตาม (๑) และ (๒) และการก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บตาม (๔)
ให้ครอบคลุมถึงการรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าด้วย
การเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าไกล่เกลี่ยและ
ชีขาดตาม (๘) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๖ ให้น้าความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่การประชุมและการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ให้จัดตังส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคขึนในส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ส้านักนายกรัฐมนตรี ท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้า โดยให้มีหน้าที่และอ้านาจ
ดังต่อไปนี
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(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการลุ่มน้า
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาจั ด ท้ า
แผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ในเขตลุ่มน้า
(๓) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรัฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และองค์ ก รผู้ ใ ช้น้ า
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้าในเขตลุ่มน้า เพื่อให้
เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ทการใช้ การพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การ การบ้ า รุ ง รั ก ษา การฟื้ น ฟู และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๔) ส่งเสริมและติดตามการใช้น้าประเภทที่สองในเขตลุ่มน้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้า
(๕) เสนอมาตรการป้องกัน การขัดแย้งและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
ในเขตลุ่มน้าต่อคณะกรรมการลุ่มน้า
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ามอบหมาย
ส่วนที่ ๔
องค์กรผู้ใช้น้า
มาตรา ๓๘ บุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน
จดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
วัตถุประสงค์ หน้าที่และอ้านาจ และการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทังหลักเกณฑ์ ขันตอน
และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๓๙ กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๘ จะก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดตัง ภารกิจ และ
หน้าที่และอ้านาจขององค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้าให้แตกต่างกันก็ได้ ทังนี โดยค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา
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สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใช้น้าประเภทต่าง ๆ
และความจ้าเป็นในการบริหารจัดการด้วย
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
หมวด ๔
การจัดสรรน้าและการใช้นา้
มาตรา ๔๐ การจัดสรรน้าของประเทศพึงค้านึงถึงน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษา
ระบบนิ เวศ จารีต ประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุต สาหกรรม
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ทังนี การจัดล้าดับความส้าคัญให้เป็นไปตามที่ กนช. ก้าหนด
มาตรา ๔๑ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท คือ
(๑) การใช้ น้ า ประเภทที่ ห นึ่ ง ได้ แ ก่ การใช้ ท รั พ ยากรน้ า สาธารณะเพื่ อ การด้ า รงชี พ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลียงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การรั ก ษาระบบนิ เ วศ จารี ต ประเพณี การบรรเทาสาธารณภั ย การคมนาคม และการใช้ น้ า ใน
ปริมาณเล็กน้อย
(๒) การใช้น้ าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการอุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น
(๓) การใช้น้ าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่
ที่ใช้น้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้า หรือครอบคลุมพืนที่อย่างกว้างขวาง
ลั ก ษณะหรื อ รายละเอี ย ดการใช้ น้ า แต่ ล ะประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช.
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
มาตรา ๔๒ การใช้น้าประเภทที่หนึ่งไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้าและไม่ต้องช้าระค่าใช้น้า
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าข้อมูลการใช้น้าประเภทที่หนึ่งที่อยู่ใน
พืนที่รับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อส้านักงาน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กนช. ประกาศก้าหนด
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มาตรา ๔๓ การใช้ น้ า ประเภทที่ ส องต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมชลประทาน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการลุ่มน้าที่ทรัพยากรน้าสาธารณะนันตังอยู่
มาตรา ๔๔ การใช้ น้ า ประเภทที่ ส ามต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมชลประทาน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ กนช.
มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต รวมทังการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช้นา้
ประเภทที่ ส องและประเภทที่ ส าม ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง อาจก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้น้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนต่อทรัพยากรน้าสาธารณะหรือเพื่อรองรับ
ภาวะวิกฤติน้าด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ ก ฎหมายหรื อ สาระส้ า คั ญ แห่ ง พฤติ ก ารณ์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไป หรื อ มี เ หตุ ส้ า คั ญ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากร
น้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้าหรือ กนช. แล้วแต่กรณี มีอ้านาจ
แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาตการใช้น้าตามวรรคสองได้
มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองและประเภทที่สามให้แก่
ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ค้านึงถึงความสมดุลของน้าในทรัพยากรน้าสาธารณะ รวมทังลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมความสมดุลของลุ่มน้า
มาตรา ๔๗ ในการขอรับใบอนุญาตการใช้น้าตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นแผนการบริหารจัดการน้ามาพร้อมกับค้าขอด้วย ทังนี แบบค้าขอรับใบอนุญาตการใช้น้า
และแผนการบริหารจัดการน้าให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้า หรืออธิบดี
กรมทรัพยากรน้าบาดาล แล้วแต่กรณี ประกาศก้าหนด
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แผนการบริหารจัดการน้าตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี
(๑) วัตถุประสงค์ของการใช้น้าและแหล่งน้าที่จะใช้
(๒) ประมาณการปริมาณน้าที่จะใช้หรือจะกักเก็บไว้เพื่อใช้
(๓) สถานที่กักเก็บน้า
(๔) วิธีการใช้น้า
(๕) แผนจัดการน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าแล้ง
(๖) แผนจัดการน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
(๗) วิธีการบ้ารุงรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้าสาธารณะนัน
แผนจัดการน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าแล้งตาม (๕) อย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับ
วิธีการใช้น้าในระหว่างที่เกิดภาวะน้ าแล้ง การลดปริมาณการใช้น้า การหาแหล่งน้าทดแทน และ
อัตราความเป็นไปได้ในการเฉลี่ยน้าที่มีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
แผนจัดการน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าท่วมตาม (๖) อย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับ
การป้องกันมิให้น้าที่กักเก็บไว้ล้นออกไปนอกสถานที่กักเก็บน้าจนอาจก่อให้เกิดน้าท่วม หรือไปเพิ่ม
ปริมาณน้าที่ท่วมอยู่แล้วให้มากขึนไปอีก
มาตรา ๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สาม
ไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔๙ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนด
(๑) หลั ก เกณฑ์ ก ารก้ า หนดอั ต ราค่ า ใช้ น้ า ส้ า หรั บ การใช้ น้ า ประเภทที่ ส องและการใช้ น้ า
ประเภทที่สาม
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้า ทังนี
จะก้าหนดให้แตกต่างกันโดยค้านึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใช้น้าในแต่ละประเภทและ
ในแต่ละลุ่มน้าก็ได้
มาตรา ๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ้านาจออก
กฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าใช้น้าประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ไม่ใช่น้าจากทางน้าชลประทาน
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ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและไม่ใช่น้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล และให้อธิบดี
กรมทรัพยากรน้าเรียกเก็บค่าใช้น้าดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรั พ ยากรน้า สาธารณะ
ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตการใช้ น้ า ประเภทที่ ส องและประเภทที่ ส ามต้ อ งติ ด ตั งเครื่ อ งมื อ วั ด หรื อ ประเมิ น
ปริมาณน้าที่ใช้ และเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ตรวจสอบ
ทั งนี ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ า หรื อ อธิ บ ดี
กรมทรัพยากรน้าบาดาล แล้วแต่กรณี ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่การใช้น้าตามใบอนุญาตเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของ
ทรัพยากรน้าสาธารณะในลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างส้าคัญต่อประโยชน์สาธารณะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี มีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตการใช้น้าหยุดการใช้น้าตามใบอนุ ญาตไว้เป็นการชั่วคราว และให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้า
ด้าเนินการตามความจ้าเป็นเพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุแห่งผลกระทบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
มาตรา ๕๓ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตการใช้ น้ า ประเภทที่ ส องหรื อ ประเภทที่ ส าม
แล้วแต่กรณี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้าตามมาตรา ๔๗ ได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้ าที่ที่แ ต่งตังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี มีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตการใช้น้าได้ครั งละ
ไม่เกินสามสิบวัน และเมื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการลุ่มน้าหรือต่อ กนช.
แล้วแต่กรณี ทราบโดยมิชักช้า
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าตามวรรคหนึ่งต้องท้าการแก้ไขหรือด้าเนินการให้ถูกต้อง
พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ที่ แ ต่งตังโดยรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี จะก้าหนดเวลาให้แก้ไขหรือด้าเนินการ
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ให้ถูกต้องด้วยก็ได้ และเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ท้าการแก้ไขหรือด้าเนินการให้ถูกต้องแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะยกเลิกค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนครบก้าหนดเวลาก็ได้
มาตรา ๕๔ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตการใช้ น้ า ประเภทที่ ส องหรื อ ประเภทที่ ส าม
แล้วแต่กรณี ฝ่าฝืนค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่ท้าการแก้ไขหรือด้าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลา
ที่ก้าหนดตามค้าสั่งของพนักงานเจ้า หน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๕๓ ให้อธิบดีกรมชลประทาน หรืออธิบดี
กรมทรัพยากรน้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้าหรือ กนช. แล้วแต่กรณี มีอ้านาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้านันได้
มาตรา ๕๕ มิ ใ ห้ น้ า ความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๔
มาใช้บังคับแก่การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะที่เป็นน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
หมวด ๕
ภาวะนา้ แล้งและภาวะน้าท่วม
ส่วนที่ ๑
การใช้ประโยชน์ทดี่ ินในระบบทางน้าตามผังน้า
มาตรา ๕๖ เมื่ อ มี ก ารประกาศผัง น้าในราชกิจ จานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ (๕) แล้ว
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้าตามผังนา้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้าหรือกระแสนา้
หรือกีดขวางการไหลของน้าในระบบทางน้า อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
ส่วนที่ ๒
การป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ชีได้ว่าจะเกิดภาวะน้าแล้งในพืนที่ใดของลุ่มน้า
ให้ คณะกรรมการลุ่มน้าโดยความเห็ นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก้าหนดเขตภาวะน้าแล้ง และก้าหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควรได้
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การก้าหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควร ให้ท้าเป็นประกาศปิดไว้ใน
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในเขตภาวะน้าแล้งนัน
เมื่อภาวะน้าแล้งได้พ้นไปแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกเขตภาวะน้าแล้ง
มาตรา ๕๘ ในกรณี ที่ เ กิ ด ภาวะน้ า แล้ ง จนอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ หรื อ
การด้ า รงชี วิ ต ของประชาชนในพื นที่ ใ ด ให้ น ายกรั ฐ มนตรี มี อ้ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ก้าหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพืนที่นัน และก้าหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้หรือ
ห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าจ้าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค ก้าหนดวิธีการแบ่งปันน้า รวมทังก้าหนด
มาตรการอื่ น ใดที่ จ้า เป็ น ใช้บั งคับ ในพื นที่ เพื่ อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้ งนั น ทั งนี ต้ อ งเป็น ไป
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและให้ผู้ใช้น้าต้องเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจก้าหนดวิธีการใช้น้า
และการแบ่งปันน้าในพืนที่ได้เท่าที่จ้าเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน
ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งใช้บังคับในพืนที่เดียวกันกับที่ได้มีประกาศก้าหนดเขตภาวะน้าแล้ง
ตามมาตรา ๕๗ ให้ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการยกเลิกเขตภาวะนา้ แล้งนัน และเมื่อภาวะน้าแล้ง
อย่างรุนแรงได้พ้นไปแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
มาตรา ๕๙ ในกรณีมีความจ้าเป็นต้องผันน้าจากลุ่มน้าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้าหนึ่งเพื่อบรรเทา
ภาวะน้าแล้ง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการดังกล่าวได้เท่าที่จ้าเป็น
ในการบรรเทาภาวะน้าแล้งนัน
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพืนที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
สั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนใน
พืนที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศก้าหนด ในกรณีเช่นว่านีให้ผู้กักเก็บน้าดังกล่าว
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้
การก้าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ทังนี ให้ค้านึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริงและความเป็นธรรม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๖๑ ให้ คณะกรรมการลุ่มน้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งขึนไว้เป็น
การล่ ว งหน้ า โดยให้ จั ด ท้ า เป็ น แผนเพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ ทั งกรณี ป กติ ซึ่ง สามารถคาดหมายได้ว่า
จะเกิดภาวะน้าแล้งในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้า และกรณีที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี
(๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน
(๒) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ
(๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
(๔) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
(๕) วิธีการควบคุมการใช้น้าในพืนที่
(๖) การหาแหล่งน้าทดแทนและการขนส่งน้าจากแหล่งน้าทดแทนมายังพืนที่ซึ่งเกิดภาวะน้าแล้ง
(๗) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะน้าแล้ง
ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง ให้มีการบูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตลุ่มน้าตามความเหมาะสม
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการลุ่มน้าได้จัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งขึนแล้ว
ให้เสนอต่อ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งแผนดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด้าเนินการ ในการนี ให้หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจัดสร้างหรือเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้ าแล้ ง รวมทั งบ้ ารุ งรั กษาสิ่ งก่ อสร้ างหรื ออุ ปกรณ์ นั น หรื อด้ าเนิ นการใด ๆ เพื่ อให้ เป็ น ไป
ตามแผนดังกล่าว
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดไม่ อ าจด้ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งได้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าเสนอเรื่องต่อ กนช. เพื่อพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขต่อไป
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าติดตามการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้าแล้งที่ กนช. ให้ความเห็นชอบ และทบทวนแผนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะด้าเนินการได้เมื่อเกิดภาวะน้าแล้ง
ส่วนที่ ๓
การป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
มาตรา ๖๔ ให้ คณะกรรมการลุ่มน้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมขึนไว้เป็น
การล่ ว งหน้ า โดยให้ จั ด ท้ า เป็ น แผนเพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ ทั งกรณี ป กติ ซึ่ง สามารถคาดหมายได้ว่า
จะเกิ ด ภาวะน้ า ท่ว มในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้ า และกรณี ฉุกเฉินที่มี น้าท่วมเกิด ขึน
โดยฉับพลัน โดยในการจัดท้าแผนต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ผังน้า ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืนที่นันประกอบด้วย
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี
(๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน
(๒) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ
(๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากภาวะน้าท่วม
(๕) การจัดท้าระบบเตือนภัยน้าท่วม
(๖) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
(๗) วิธีการระบายน้าที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการให้น้าระบายไปตามแนวทางที่ก้าหนด
(๘) วิธีการกักเก็บน้าเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
(๙) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับภัยพิบัติ
จากน้าท่วม
ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะนา้ ท่วม ให้มีการบูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตลุ่มน้าตามความเหมาะสม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากภาวะน้าท่วมและการจัดท้าระบบเตือนภัยน้าท่วม
ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๖๕ ให้น้าความในมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่
การผันน้าจากลุ่มนา้ หนึง่ ไปยังอีกลุ่มนา้ หนึง่ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม การเสนอแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้าท่วมต่อ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ การจัดส่งแผนดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด้าเนินการ และการแก้ไข
ปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่อาจด้าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนดังกล่าวได้ รวมทังการติดตามการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
และการทบทวนแผนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
อ้านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไข
ภาวะนา้ แล้งและภาวะน้าท่วม
มาตรา ๖๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ
เพื่อท้าการส้ารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
และภาวะน้าท่วม ทังนี การด้าเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
ตามมาตรา ๖๑ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมตามมาตรา ๖๔ หรือทังสองแผนควบคู่กัน
แล้วแต่กรณี
ในการด้าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจท้าลาย
สิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกันแนวเขตที่ดิน รือถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ของบุคคลใด ๆ หรือด้าเนินการอื่นใดเท่าที่จ้าเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมได้ แต่ต้องชดเชย
ความเสียหายแก่บุคคลนันด้วย
การชดเชยความเสี ยหายตามวรรคสอง ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ทังนี ในการก้าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องค้านึงถึงความเสียหาย
ตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิชีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ
การพิจารณาก้าหนดค่าชดเชยความเสียหายด้วย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและ
ภาวะน้าท่วม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้า
หรือระบายน้ าผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติด ตังอุปกรณ์ใด ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้า ของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการด้าเนินการ ทังนี
ต้องแสดงวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและวันเวลาที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างด้วย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าใช้ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระท้าได้
ในการใช้ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งตามมาตรานี ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบก้ า หนดค่ าทดแทน
การใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามความจ้าเป็นแก่กรณี
และในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง ให้ ห น่ ว ยงานผู้รับผิด ชอบชดเชยความเสียหายที่เกิด ขึนตามความเหมาะสม ทังนี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ดนิ หรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้กระท้าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก
ในกรณีที่มีความจ้าเป็น จะต้องด้าเนินการต่อเนื่องจากเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือ
มีกรณีฉุกเฉิน จะด้าเนินการในเวลาอื่นนอกจากเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไม่ยินยอมตกลง
ในจ้านวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ตามมาตรา ๖๐
มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน้าเงินจ้านวนดังกล่าวไปวางไว้ต่อศาลหรือ
ส้านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย โดยแยกฝากไว้เป็นบัญชีเฉพาะราย และถ้ามีดอกเบียหรือดอกผลใดเกิดขึนเนื่องจาก
การฝากเงินนัน ให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายนันด้วย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบน้าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางไว้ต่อศาลหรือ
ส้ า นั ก งานวางทรั พ ย์ หรื อฝากไว้กับธนาคารออมสิ นตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ ห น่วยงานผู้รับผิด ชอบ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการน้าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาลหรือ
ส้านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ทดแทนหรื อ ค่ า ชดเชยความเสี ย หายไม่ พ อใจ
ในจ้านวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ ไม่ว่าบุคคลนันจะรับ
หรือไม่รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบวางไว้หรือฝากไว้ บุคคลนัน
มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดีต่อ ศาลภายในหนึ่ งปีนั บแต่วันที่ หน่วยงานผู้รับ ผิด ชอบได้ด้า เนินการตามมาตรา ๖๙
วรรคสองแล้ว
การฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือ
การด้าเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ต้องสะดุด
หยุดลง
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ทดแทนหรื อ ค่ า ชดเชยความเสี ย หายยิ น ยอมตกลงและได้ รั บ
เงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปแล้ว หรือมิได้ฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายต่อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือได้แจ้งเป็นหนังสือสละสิทธิไม่รับเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าว ผู้ใดจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายนัน
อีกไม่ได้
มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้บุคคลใดเอาไป ยักย้าย ท้าอันตราย หรือท้าให้เสียหายแก่สิ่งก่อสร้าง
สิ่งของ หรืออุปกรณ์ใด ๆ หรื อละเมิดมาตรการใด ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีขึนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้า
แก้ไขให้กลับคืนดีดังเดิม ถ้าผู้นันไม่ยินยอมกระท้า ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่เป็นผู้ด้าเนินการ โดยผู้นัน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะ
น้ า แล้ ง และภาวะน้ า ท่ ว มตามพระราชบั ญญัติ นี หากได้ด้ าเนิน การไปตามหน้ าที่ และอ้า นาจ และ
ได้กระท้าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระท้าการนัน
พ้นจากความผิดและความรับผิดทังปวง
หมวด ๖
การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรนา้ สาธารณะ
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ กนช. เห็นว่าพืนที่ใดมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้าล้าธารหรือพืนที่ชุ่มน้า
สมควรสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าสาธารณะ ให้ กนช. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด้าเนินการให้พืนที่นันเป็นเขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๗๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบกับทรัพยากรน้าสาธารณะ
เพื่อมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือ
พัฒนาทรัพยากรน้าสาธารณะให้เป็นไปโดยเหมาะสมได้
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก้าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก้าหนดให้เรื่องใด
เรื่องหนึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องที่ หรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่งก็ได้
ในกรณีที่มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายอื่นก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเดียวกันหรือในเรื่องเดียวกัน
ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้บังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่กฎกระทรวง
ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวจะมีขึนเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ที่ส้าคัญยิ่งกว่า
มาตรา ๗๕ เมื่อได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์
ที่ดินแตกต่างหรือขัดกับข้อก้าหนดในกฎกระทรวงนัน

420
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช้บังคับและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนันต่อไป แต่ถ้าการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวมีผลกระทบต่อทรัพยากรน้าสาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตังมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนดได้ แต่ถ้าการปฏิบัติตามค้าสั่งดังกล่าวท้าให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนัน
ต้องขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินหรือได้รับความเสียหาย ให้ผู้นันมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย แล้วแต่กรณี ทังนี ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามค้าสั่ง
ของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด้าเนินการ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย แต่ยังคงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดิน
การก้าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคสองไม่ยินยอมตกลง
หรือไม่พอใจในจ้านวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ให้น้าความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างหรือขัดกับข้อก้าหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๗๔ ภายหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตังมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก้าหนดได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการนันเอง ถ้าผู้นัน
ไม่ยินยอมกระท้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด้าเนินการ โดยผู้นันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ดังกล่าว
มาตรา ๗๗ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรน้าสาธารณะ
อย่างรุนแรง ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการป้องกันหรือแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไป
ด้ า เนิ น การใด ๆ ในที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งหรือ ยานพาหนะ หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ใ นที่ ดิน สิ่ ง ก่ อ สร้ างหรือ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ยานพาหนะของบุคคลอื่นเพื่อป้องกัน ระงับ หรือบรรเทาเหตุนันได้ โดยให้น้าความในมาตรา ๖๖
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของ กนช. มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรน้าสาธารณะ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนีได้
(๑) ก้าหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
(๒) ก้าหนดห้ามการกระท้าใด ๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพแหล่งน้าหรือเสื่อมประโยชน์ต่อ
การใช้น้า หรือท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน้า หรือระบบนิเวศแหล่งน้า หรือท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษ
จนน่าจะเป็นอันตรายต่อแหล่งน้า หรือระบบนิเวศแหล่งน้า หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) ก้าหนดให้ผู้ใช้น้าซึ่งมีที่ดินติดต่อหรือใกล้เคียงกับทรัพยากรน้าสาธารณะ จัดให้มีสิ่งก่อสร้าง
ติดตังอุปกรณ์หรือเครื่องมือ หรือใช้กรรมวิธีใดตามที่ก้าหนด เพื่อตรวจสอบแหล่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่คุณภาพน้า หรือเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายหรือความเสียหายแก่คุณภาพน้า
(๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการด้าเนินการกับสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการภายใน
เขตพืนที่ที่ก้าหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะก้าหนดให้สามารถด้าเนินการต่อไปได้ภายใต้
เงื่อนไขที่ก้าหนด หรือให้ระงับการด้าเนินกิจกรรม หรือรือถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้า
สาธารณะโดยได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม
(๕) ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพืนที่นัน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก้าหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปหรือใช้บังคับในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
และจะก้าหนดข้อยกเว้นการใช้บังคับทังหมดหรือบางส่วนส้าหรับกิจกรรมบางประเภทหรือบางพืนที่ก็ได้
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้าสาธารณะในบริเวณดังกล่าว
มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพยากรน้าสาธารณะนันด้าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้
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หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่มีการกระท้าอันก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้า
สาธารณะ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้าสาธารณะ
ในบริเวณดังกล่าวมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่กระท้าการดังกล่ าวด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อขจัดความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้าสาธารณะกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๘๐ ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ดังต่อไปนี
(๑) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตรา
แหล่งน้า ส้ารวจ หรือเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้า
(๒) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน
ถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อด้าเนินการบ้าบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้าสาธารณะ
(๓) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน
ถึ ง พระอาทิ ต ย์ ต ก ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานอั น สมควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารกระท้ า ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
เพื่อตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง และหากมีความจ้าเป็น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ้านาจท้าลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
เมื่อได้เข้าไปและลงมือท้าการตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัดตาม (๓) แล้ว ถ้ายังด้าเนินการ
ไม่เสร็จจะด้าเนินการต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง จะด้าเนินการตาม (๓)
ในเวลากลางคืนก็ได้
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร
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บั ต รประจ้ า ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม หรื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ประกาศก้าหนด
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรนา้ สาธารณะ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท้าโดยผิดกฎหมายท้าให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากรน้าสาธารณะหรือใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ผู้นันกระท้าละเมิด
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรัฐเพื่อการนัน
ถ้าความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจท้าให้เกิดอันตราย
หรือเป็นพิษ ผู้ครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนันต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน
แม้จะมิได้เกิดขึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนัน เกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือเป็นการกระท้าตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรานีหมายความรวมถึง
(๑) ค่ า ด้ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ของรั ฐ ในการประเมิ นความเสี ย หายและประเมิ นค่ า ใช้ จ่ ายใน
การเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรน้าสาธารณะ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของบุคคล
(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการก้าจัด เคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระท้า
ให้ สิ่งนั นหมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน้าเอาของนันมาเก็บ กัก หรือ
รักษาไว้
(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท้าให้ทรัพยากรน้าสาธารณะกลับคืนสู่สภาพเดิม
(๔) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเนื่องใน
ความเสียหายนัน

424
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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(๕) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จ่ายไปในการด้าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ ายเป็นค่าท้างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
พยานหลักฐานและการด้าเนินคดีในศาล และค่าธรรมเนียมศาล
(๖) มูลค่าของทรัพยากรน้าสาธารณะที่ต้องเสียหายหรือถูกใช้ไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
(๗) ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด จากการใช้ ง บประมาณของรั ฐ หรื อ จากแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การบ้าบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้าสาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
(๘) ค่าเสียโอกาสในการน้างบประมาณหรือเงินทุนที่ใช้ตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอื่นของรัฐ
เพื่อสังคมโดยรวม
(๙) ค่าเสียหายต่อเนื่องอื่น ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ให้กรมทรัพยากรน้าหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะ แล้วแต่กรณี เป็นตัวแทนของรัฐในการฟ้องคดี
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะตามมาตรานี โดยให้พนักงานอั ยการ
มีหน้าที่และอ้านาจด้าเนินคดีในศาลตามที่กรมทรัพยากรน้าหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีค้าขอ
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าสาธารณะได้กระท้าตามค้าสั่ ง
ที่ออกตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง และมีผลเป็นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และท้าให้ทรัพยากรน้า
สาธารณะกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ ให้มีผล
เป็นการลดจ้านวนค่าสินไหมทดแทนตามส่วนที่ได้กระท้า
หมวด ๙
บทก้าหนดโทษ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๖
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
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มาตรา ๘๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ค้ า สั่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๒๑ ซึ่ ง ได้ น้ า มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม
ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๘๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค้ า สั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี หรื อ ขั ด ขวาง
การกระท้าการใด ๆ ที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามค้าสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ้าคุกตังแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตังแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ้า นวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๕ วรรคสอง มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๘๐
หรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ใดขัด ขวางหรือไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้า หน้ า ที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ซึ่งได้น้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๗
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๓ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้น้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๗
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง (๒)
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทังจ้าทังปรับ
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มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคลนัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงานของ
นิติบุคคลนัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท้าการและละเว้นไม่สั่งการหรือ
ไม่ ก ระท้า การจนเป็น เหตุใ ห้ นิ ติบุ คคลนั นกระท้ าความผิด ผู้ นั นต้องรับโทษตามที่บั ญญัติไว้ส้าหรับ
ความผิดนัน ๆ ด้วย
มาตรา ๙๘ ความผิดตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙
มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ้านาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งและ
ผู้นันยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นันแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเที ยบภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดตามวรรคสาม ให้ด้าเนินคดีต่อไป
มาตรา ๙๙ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๘ ให้ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน ผู้แทน
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส้านักงานเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธาน ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัด
ผู้แทนส้านักงานเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตังเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก้าหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๐ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๕
ให้ คณะกรรมการลุ่มน้ าตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า
ตามมาตรา ๒๕ ใช้บังคับคง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน้าตามลุ่มน้าเดิมที่รับผิดชอบไปพลางก่อน
และให้ เลขาธิการแต่งตังข้าราชการของส้านักงานหนึ่งคนเป็นกรรมการลุ่มน้าและเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการลุ่มน้าที่มีอยู่เดิมตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๕ แล้ว โดยลุ่มน้าที่ก้าหนดขึน
ไม่ได้แตกต่างจากลุ่มน้าที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และยังไม่มีคณะกรรมการ
ลุ่มน้าประจ้าลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ลุ่ ม น้ า ประจ้ า ลุ่ ม น้ า ตามมาตรา ๒๗ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ค ณะกรรมการลุ่ ม น้ า ประจ้ า ลุ่ ม น้ า
ตามมาตรา ๒๗ ทังนี ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๕ แล้ว โดยลุ่มน้าที่ก้าหนดขึน
แตกต่างจากลุ่มน้าที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้า
ประจ้าลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามค้าสั่งส้านั กนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มอบหมายให้คณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่งคณะหนึ่งคณะใดปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการลุ่มน้า
ประจ้าลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการลุ่มน้าประจ้าลุ่มนา้ ตามมาตรา ๒๗
ทังนี ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี ให้คณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่ง
ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในลุ่มน้าดังกล่าวแต่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในวรรคนีสินสุด
การปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการลุ่มน้าคณะหนึ่งคณะใดปฏิบัติหน้าที่
ให้น้าความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
มาใช้บังคับแก่การประชุมและการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคสามและวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๐๑ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๙
(๔) และยังมิได้มีการแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๙ (๕) ให้คณะกรรมการทรัพยากรนา้ แห่งชาติ
ตามค้าสั่งส้านั กนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๙ (๔) และ
แต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๕)
มาตรา ๑๐๒ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ น้ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรน้าตามพระราชบัญญัตินีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดท้านโยบาย
และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรนา้ ตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าตามมาตรา ๓๕ (๑)
หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมตามมาตรา ๓๕ (๒)
ขึนใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๓ ในวาระเริ่มแรก ให้ส้านักงานจัดท้าผังน้าและรายการประกอบผังน้าเสนอ กนช.
เพื่อพิจารณาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๔ เมื่อกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองหรือการใช้น้าประเภทที่สามตามมาตรา ๔๕ ใช้บังคับแล้ว
ให้ผู้ใช้น้าอยู่เดิมที่เข้าลักษณะของการใช้น้าประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ (๒) หรือการใช้น้าประเภทที่สาม
ตามมาตรา ๔๑ (๓) แล้วแต่กรณี ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตการใช้น้าตามพระราชบัญญัตินีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตภายในก้าหนดเวลา
ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ใ ช้ น้ า ต่ อ ไปได้ จ นกว่ า อธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ า หรื อ อธิ บ ดี
กรมทรัพยากรน้าบาดาล แล้วแต่กรณี จะมีค้าสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๑๐๕ ในระหว่างที่หมวด ๔ การจัดสรรน้าและการใช้น้า ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือ
มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ยังมิไ ด้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามความในหมวด ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี การขออนุญาตและการอนุญาตใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะที่เป็นทางน้าชลประทาน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และการขออนุญาตและการอนุญาตใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะ
ที่เป็นน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต อัตราค่าใช้น้า
การเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้าจากทรัพยากรน้าสาธารณะดังกล่าว รวมทังการพักใช้และ
เพิกถอนใบอนุญาต ให้ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหรือกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน จนกว่าหมวด ๔ จะใช้บังคับ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในหมวด ๔ ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๖ การด้าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี ยกเว้นการออกกฎกระทรวงและประกาศตามหมวด ๔ การจัดสรรน้าและการใช้น้า
ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการได้
ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คาขอ
ใบอนุญาตการใช้นาประเภทที่สอง
ใบอนุญาตการใช้นาประเภทที่สาม
ใบแทนใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตครังละเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาต
แต่ละฉบับ
๖. การโอนใบอนุญาต

ฉบับละไม่เกิน
ฉบับละไม่เกิน
ฉบับละไม่เกิน
ฉบับละไม่เกิน

ฉบับละไม่เกิน
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๑๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติ ฉบับนี้ คือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาประเทศไทย
ได้ ป ระสบกับ ปั ญ หาการบริห ารทรั พ ยากรน้้ าในหลายด้ านโดยมี ห น่ ว ยงานเกี่ ยวข้ องที่ มีห น้ าที่ แ ละอ้ านาจ
ตามกฎหมายหลายฉบั บ ถึงแม้รั ฐ บาลจะได้ แต่งตั้งให้ มี ค ณะกรรมการทรัพ ยากรน้้ าแห่ ง ชาติ ท้ าหน้ าที่ ใน
การบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีความจ้าเป็นที่สมควร
จะมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒ นา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และสิทธิในน้้า เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้้า
ให้ มีความประสานสอดคล้ องกัน ในทุกมิติอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมทั้งวางหลั กเกณฑ์ในการประกันสิท ธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกัน
บริหารทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

432
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
ล้าดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๔๔
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทังหมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า
แห่งประเทศไทย
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) และ (๖/๒) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“(๖/๑) รับประกันความเสี่ยงในการได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก
(๖/๒) รับประกันความเสี่ยงในการที่ธนาคารของผู้ส่งออกหรือธนาคารของผู้ลงทุนถูกเรียก
ให้ชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) รับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนตาม (๒) ของบทนิยามคําว่า
“ผู้ลงทุน” ในมาตรา ๓ เฉพาะความเสี่ยงทางการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“(๗/๑) รับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุนเฉพาะความเสี่ยงทางการเมือง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“การรับประกันความเสี่ยงตาม (๖) (๖/๑) (๖/๒) (๗) และ (๗/๑) ให้รวมถึงการรับประกันภัยต่อด้วย”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อํานวยการ
สํ านั กงานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และผู้ จั ด การ เป็ น กรรมการ และกรรมการอื่ น อี ก ไม่ เกิ น ห้ า คน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
อย่างน้อยสามคน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจการรับประกันความเสี่ยง
ตามอํานาจในมาตรา ๘ (๖) (๖/๑) (๖/๒) (๗) หรือ (๗/๑) อันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
ของธนาคารหรือมีผลทําให้ธนาคารไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ได้
ให้กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชยภาระดังกล่าวหรือเพื่อเพิ่มทุน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“การคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ”
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ มีบทบัญญัติบางประการซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อขยายขอบอํานาจในการกระทํากิจการของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
๒
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก หน้า ๑๖
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๘
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ งมาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การแก้ ไขปั ญ หาสถาบั น การเงิน ที่ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ ท างการเงิน อั น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เสถี ย รภาพ
ของระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินของประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ าหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความใน (๑) ของมาตรา ๒๙ จั ตวา แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองทุน”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๒๙ เบญจ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๒๙ ฉ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๙ สั ต ต แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ สั ต ต ให้ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยพิ จ ารณาจั ด สรรเงิน สํ ารองตามมาตรา ๑๓
ส่งสมทบเข้ากองทุนตามจํานวนที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๗) ของมาตรา ๒๙ อั ฏ ฐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๗) ดําเนินการตามส่วนที่ ๕/๑ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
ของหมวด ๖ การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ ธปท.”
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มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๒๙ เตรส แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ ตรี และมาตรา ๒๙ อัฏฐ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๕/๑ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการเงิน มาตรา ๔๓/๑ มาตรา ๔๓/๒ มาตรา ๔๓/๓ มาตรา ๔๓/๔ มาตรา ๔๓/๕ มาตรา ๔๓/๖
มาตรา ๔๓/๗ มาตรา ๔๓/๘ และมาตรา ๔๓/๙ ของหมวด ๖ การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
ธปท. แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ส่วนที่ ๕/๑
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
มาตรา ๔๓/๑ ให้ ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน มีอํานาจ
เสนอแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่มีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันการเงินประสบปัญหาสภาพคล่องอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม และการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา ๔๒ อาจไม่เพียงพอ
(๒) สถาบันการเงินมีฐานะและการดําเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชน แต่ไม่สามารถแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๐
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ธปท. เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม
(๓) สถาบันการเงินประสบปั ญ หาดํารงเงินกองทุ นต่ํากว่าอัตราที่ กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ธปท. ยังไม่สั่งควบคุมหรือสั่งปิดกิจการของสถาบันการเงินนั้น เพราะเห็นว่า
จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม
(๔) เมื่อมีคําสั่งควบคุมสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว แต่ ธปท.
เห็ น ว่ ามี ค วามจํ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน เพื่ อ มิ ให้ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบการเงินโดยรวม
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(๕) เมื่ อ ธปท. เห็ น ว่ า มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นและสถาบั น การเงิ น ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
หรื อ ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ เองอั น อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบการเงินโดยรวม
มาตรา ๔๓/๒ เมื่ อ ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผ น ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าส ถ าบั น ก ารเงิ น
ตามมาตรา ๔๓/๑ แล้ว ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินดําเนินการตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่าว โดยให้มีอํานาจกระทํากิจการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน
(๒) ซื้ อ ซื้ อ ลด หรื อ รั บ ช่ ว งซื้ อ ลดตราสารแสดงสิ ท ธิ ในหนี้ หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งของ
สถาบันการเงิน
(๓) ก่อภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
(๔) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีหลักประกัน
(๕) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินลักษณะอื่นใดแก่สถาบันการเงิน
(๖) กระทําการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
มาตรา ๔๓/๓ การโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
ตามมาตรา ๔๓/๑ ไม่จําต้องบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แต่ไม่ตัดสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
ในกรณี ที่ ก องทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิน ได้ รั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งของ
สถาบั น การเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า มี ก ารฟ้ อ งบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น คดี อ ยู่ ในศาล
ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนในคดีดังกล่าว และ
อาจนํ า พยานหลั ก ฐานใหม่ ม าแสดงคั ด ค้ านเอกสารที่ ได้ ยื่ น ไว้ แ ล้ ว ถามค้ านพยานที่ สื บ มาแล้ ว และ
คั ด ค้ านพยานหลั ก ฐานที่ ได้ สื บ ไปแล้ วได้ แต่ ห ากการคั ด ค้ านหรือ ถามค้ านพยานดั งกล่ าวจะก่ อ ให้ เกิ ด
ความไม่ เป็ น ธรรมแก่ คู่ ค วาม ศาลอาจไม่ อ นุ ญ าตก็ ไ ด้ และในกรณี ที่ ศ าลได้ มี คํ า พิ พ ากษาบั ง คั บ
ตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้วก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้น
มาตรา ๔๓/๔ ในกรณี ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒ นาระบบสถาบันการเงิน มีความจําเป็น
ต้องกู้ยืมเงินเพื่อดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา ๔๓/๑ ให้บรรลุผล ธปท.
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อาจให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือรัฐบาลอาจค้ําประกันการกู้ยืมเงิน
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินก็ได้
มาตรา ๔๓/๕ เมื่อมีการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา ๔๓/๑ แล้ว
ให้สถาบันการเงินทุกแห่งนําส่งเงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นอัตรา
ร้อยละต่อปีของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
อั ต ราที่ ค ณะกรรมการจัด การกองทุ น กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรี แต่ เมื่ อ รวมกั บ เงิน
ที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
และเงินที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งแก่ ธปท. ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้
ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้ว ต้องไม่เกิน
ร้อ ยละหนึ่ งต่อปี ของยอดเงิน ที่ สถาบั นการเงิน ได้รับจากประชาชน ทั้งนี้ มิให้ นํ ามาตรา ๔๙ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้กับการนําส่งเงินดังกล่าว
สถาบั น การเงิ น ใดไม่ นํ า ส่ ง เงิ น หรื อ นํ า ส่ ง ไม่ ค รบภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง
ต้ อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละสองต่ อ เดื อ นของจํ า นวนเงิ น ที่ ไม่ นํ า ส่ ง หรื อ นํ า ส่ งไม่ ค รบ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด
มาตรา ๔๓/๖ เงิ น ที่ ส ถาบั น การเงิ น นํ า ส่ งและเงิน เพิ่ ม ตามมาตรา ๔๓/๕ และเงิ น ที่ ได้ รั บ
ตามมาตรา ๔๓/๘ รวมถึงดอกผลของเงินดังกล่าว ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จัด สรรใช้ คืน เงิน ที่ ได้กู้ ยืม มาจาก ธปท. หรือ เงิน ที่ ได้กู้ ยื มมาจากแหล่งอื่ น รวมทั้ งดอกเบี้ ยที่ เกิด จาก
การกู้ ยื ม ดั งกล่ าว ตลอดจนค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การดํ าเนิ น การตามแผนการแก้ ไขปั ญ หา
สถาบันการเงินตามมาตรา ๔๓/๑ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด
มาตรา ๔๓/๗ ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดทําบัญชีการดําเนินการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา ๔๓/๑ โดยแยกจากบัญชีอื่นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
การจัดทําบัญชีตามวรรคหนึ่งและการแสดงรายการในงบการเงิน ให้จัดทําแยกสําหรับการดําเนินการ
ตามแผนเป็นแต่ละแผนไป
มาตรา ๔๓/๘ ในกรณี ที่ มีความจําเป็ นเพื่ อให้ ภาระการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามแผน
การแก้ ไ ขปั ญ หาสถาบั น การเงิ น ตามมาตรา ๔๓/๑ ของกองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงินเสร็จสิ้นภายในเวลาอันสมควร ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อาจเสนอขอให้ รัฐบาลชดเชยภาระของกองทุ นเพื่ อการฟื้ นฟู และพั ฒ นาระบบสถาบันการเงิน ในการให้
ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินก็ได้
มาตรา ๔๓/๙ บรรดาเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ที่คงเหลือเนื่องมาจากการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา ๔๓/๑ ในแต่ละแผน
ให้นําส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการกําหนดมาตรการ
และกลไกในการกํากั บ ดูแ ลการประกอบกิ จ การของสถาบั น การเงิน เพื่ อ รัก ษาความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
ระบบการเงินของประเทศในกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่เนื่องจากระบบการเงินของโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่ อเป็นเครื่องมือรองรับ
การแก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤติ ท างการเงิน ของสถาบั น การเงิน และรั ก ษาไว้ ซึ่ งเสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบการเงินโดยรวม โดยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยเพิ่ ม มาตรการดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕

เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๓๐ หน้า ๙๗๑
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕

๒

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗

เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๖๓ หน้า ๙๓๑
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๗

๓

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕

เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๓๙ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๔
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๕

๔

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก หน้า ๒๒
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑

๕

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๔๔
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๗

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ญญัฐมนตรี
ติ
สำนัพระราชบั
กเลขาธิการคณะรั

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิ
ฐมนตรีราลงกรณ
สำนักเลขาธิบดิ
การคณะรั
ฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้
าอยูการคณะรั
่หัวมหาวชิ
นทรเทพยวรางกู
ร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ารคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ สำนั
วันทีก่เลขาธิ
๑๕ กกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปั
จจุบัน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้ประกาศว่า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิไกขเพิ
ารคณะรั
มนตรี าด้สำนั
กเลขาธิการคณะรั
โดยที่เป็นการสมควรแก้
่มเติมฐกฎหมายว่
วยธนาคารอิ
สลามแห่ฐงมนตรี
ประเทศไทย
ง ทรงพระกรุ
ฯ กให้เลขาธิ
ต ราพระราชบั
ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้สำนั
โ ดยค
าแนะน
าและยิฐนมนตรี
ยอมของ
สำนักจึเลขาธิ
การคณะรัณฐาโปรดเกล้
มนตรี าสำนั
การคณะรัฐมนตรี
กเลขาธิ
การคณะรั
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ฉบับสำนั
ที่ ก๒)เลขาธิ
พ.ศ.การคณะรั
๒๕๖๑”
มาตรา ๒ สำนัพระราชบั
ญญัตินฐี้ให้มนตรี
ใช้บังคับตัสำนั
้งแต่กวเลขาธิ
ันถัดกจากวั
นประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
กเลขาธิการคณะรั
ารคณะรั
ฐมนตรี
เป็นต้นไป
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
กเลขาธิกและให้
ารคณะรั
แห่งประเทศไทย พ.ศ.สำนั๒๕๔๕
ใช้ฐคมนตรี
วามต่อไปนีสำนั
้แทนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก ระทรวงการคลั
้ น ของธนาคารได้
ต ามจ
านวนที่ เสำนั
ห็ นกสมควร
แต่ จ ะต้ฐมนตรี
อ งไม่ เ กิ น
สำนัก“ให้
เลขาธิ
การคณะรัฐมนตรีง ถื อ หุสำนั
กเลขาธิการคณะรั
ฐมนตรี
เลขาธิการคณะรั
ร้อยละสี่สิบเก้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หรื อ การด าเนิ น งานของธนาคาร กระทรวงการคลั ง อาจถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บ เก้ า ของจ านวนหุ้ น
สำนัากยได้
เลขาธิ
ฐมนตรี
กเลขาธิ
การคณะรั
ฐมนตรี
สำนั่เกหมาะสมโดยความเห็
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนชอบ
ที่จาหน่
แล้กวารคณะรั
ทั้งหมดได้
เป็นการชั่วสำนั
คราว
ตามสั
ดส่วนและระยะเวลาที
ของคณะรัฐมนตรี” สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระราชโองการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันสำนั
ทร์โกอชา
สำนันายกรั
กเลขาธิฐกมนตรี
ารคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕o ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักญเลขาธิ
ฐมนตรี
การคณะรั
สำนัอกเงิเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี
ประสบปั
หาหนีการคณะรั
้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้
เ กิ ด รายได้สำนั
เ พิ่ มกสูเลขาธิ
ง ขึ้ น อย่
า งมี นั ยฐสมนตรี
าคั ญ ส่ ง ผลต่
น ส ารองของธนาคารและ
ขาดสภาพคล่ องในการด
น งานการคณะรั
ดั งนั้ น ฐมนตรี
เพื่ อด าเนิ นการแก้
ไ ขปั ญการคณะรั
หาดั ง กล่ฐามนตรี
ว จึ งสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
สำนัาเนิ
กเลขาธิ
สำนักเลขาธิ
พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่ อ ก าหนดให้ ก ระทรวงการคลั ง
สำนักอเลขาธิ
ฐมนตรี
สำนัานวนหุ
กเลขาธิ้ นทีการคณะรั
ฐมนตรี
สำนักนเลขาธิ
ารคณะรัจึฐงจมนตรี
สามารถถื
หุ้ นได้กเกิารคณะรั
นร้ อยละสี
่ สิ บเก้าของจ
่จาหน่ายได้
แล้ วทั้งหมดเป็
การชั่วกคราว
าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๘ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๕
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง
ทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิบ วัน นั บ แต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๐/๒ และมาตรา ๑๒๐/๓
ของหมวด ๗ การกากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๒๐/๑ นอกจากหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง และ
ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นถือปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการ
อานาจหน้าที่ของกรรมการ และการขอความเห็นชอบการดารงตาแหน่งของกรรมการที่มิใช่กรรมการ
โดยตาแหน่งและผู้มีอานาจในการจัดการ
(๒) การดารงเงินกองทุนและสินทรัพย์
(๓) การลงทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๔) การกากับดูแลความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ
(๖) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
มาตรา ๑๒๐/๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดมีฐานะหรือการดาเนินงานอยู่ในลักษณะ
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐ ให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเสนอผู้มีอานาจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงาน หรือระงับการดาเนินการทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนด
(๒) สัง่ ให้ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหยุดการปฏิบัติหน้าที่
ภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดทุนหรือเพิ่มทุน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๒๐/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๘๕ ยกเว้ น (๓) (๔) และ (๖) มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗
มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๘ มาใช้ บั งคั บ กั บ
การตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทลูก และบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิก ความในมาตรา ๑๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ธุรกิ จสถาบั น การเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๕ สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๘๔
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐ วรรคสาม มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษ
ปรั บ ไม่ เกิ น ห้ า แสนบาท และปรับ อี ก ไม่ เกิ น วั น ละห้ าพั น บาทตลอดเวลาที่ ยั งฝ่ าฝื น อยู่ ห รือ จนกว่ า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๓๑/๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรา ๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๕๕/๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๕ มาใช้บังคับกับการล่วงรู้
และเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๑๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๑๕๖ ความผิด ตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๓๑/๑ มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๙ ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอานาจเปรียบเทียบได้”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบั ญญั ติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อกาหนดให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยมีอานาจประกาศ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ถื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ เพิ่ ม เติ ม และแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจการ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษกรณีที่มี
การฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงินและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

455
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๔๐
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๓๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การกีฬา” หมายความว่า การกระทําหรือการดําเนินการใดที่เกี่ยวกับกีฬา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คกช.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบแปดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิการบดีสถาบัน
การพลศึ ก ษา ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร นายกสมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย
นายกสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แห่ ง ประเทศไทย นายกสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เกิ น หกคน ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา ด้านการบริหารจัดการกีฬา
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิศวกรรม
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา
(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง
ของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัด เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษา
และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง กรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่ เคยได้ รั บโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จํ าคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสํ าหรับความผิ ดที่ ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื อ กกรรมการใหม่
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕)
และ (๖) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕
กรรมการตามมาตรา ๔ (๕) หรือ (๖) นอกจากต้ อ งพ้ น จากตํ าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งแล้ ว
ให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือ
นายกสมาคมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
หรือเลือกกรรมการแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
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ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ งตั้ งกรรมการตามมาตรา ๔ (๔) เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่างที่ กรรมการซึ่ งได้ รับ
การแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้งเสนอ
มาตรการแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคการปฏิ บั ติ ก ารตามนโยบายและแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ และ
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ
(๓) พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒ นา
การกีฬ าแห่ งชาติ ดํ าเนิ น การแก้ไขปรับ ปรุงแผนปฏิ บั ติ การพั ฒ นาการกีฬ าให้ เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นา
การกีฬาแห่งชาติ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดทํา
มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
(๕) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๗) เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและติดตามการดําเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้อ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุม หรือ ไม่ อ าจปฏิบั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการมี อํ านาจแต่ งตั้ ง
ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น หรือคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้
เมื่อเห็นสมควร
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณี ที่ ส ถานการณ์ เปลี่ ย นแปลงไปในระหว่ า งที่ แ ผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ใ ช้ บั ง คั บ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา ๑๓ ต้องกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒ นาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ
ให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดําเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๒) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
(๓) การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้ง
จัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งกําหนด
ให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา
(๕) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ
ศักยภาพ และคุณธรรม
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(๖) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ
(๘) การดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดําเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
(๙) การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๑๐) การประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มาตรา ๑๕ เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒ นาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ที่ กํ า หนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มาตรา ๑๖ ให้ สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าทํ าหน้ าที่ เป็ น สํ านั ก งาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึง
ศึกษาและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรรมการ
(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายและแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อคณะกรรมการ
(๓) เสนอแนะแนวทางการจั ด สรรและแสวงหาทรั พ ยากรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
พัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
(๔) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการ
(๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๖) สํ า รวจ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวสถานการณ์ ด้ า นการกี ฬ า
แนวโน้มการกีฬา รวมทั้งการจัดทําและเผยแพร่สถิติการกีฬาของประเทศ
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(๗) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ใ นการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าหรื อ ดํ า เนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๘) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการกีฬา
(๙) จัดทํารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการกีฬาและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จัดทําและพัฒ นากลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬา เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
การบริห ารจัด การการกี ฬ าของประเทศ ตลอดจนร่ว มมื อ และประสานงานกั บ หน่ วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) และให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและ
เลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษาและผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยเป็ น กรรมการและ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการนโยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ไปพลางก่ อ น จนกว่าจะมี ก ารแต่ งตั้ งหรือ เลื อ กกรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) ทั้ งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี แ ผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทําขึ้นและใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคับ เป็ น แผนพั ฒ นาการกี ฬาแห่ งชาติ ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ไปพลางก่อ น
จนกว่าจะได้มีการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ารกี ฬ าเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทย
ยั งขาดกลไกการพั ฒ นานโยบายพื้ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริม และพั ฒ นาการกี ฬ าของประเทศให้ ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชนอย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สมควรมี ค ณ ะกรรมการนโยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นา
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง กํ า กั บ ติ ด ตาม และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การตามนโยบายและแผนนั้ น
อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๙
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับการคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซึ่ งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับสาหรับการคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิ กความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภาษี เงิ น ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับชาระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นามาคานวณ
เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดได้นามาคานวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับชาระในภายหลังก็มิให้นามา
คานวณเป็นรายได้อีก”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๔ การชาระภาษี แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๔
การชาระและขอคืนภาษี”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ และมาตรา ๔๔/๒ ของหมวด ๔
การชาระภาษี แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๔๔/๑ การขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
และนาส่งแล้วเป็นจานวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิขอคืน
ยื่นคาร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่
(๑) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการเมือ่ พ้นเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือได้ยื่นรายการภายในเวลา
ที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคาร้องขอคืนภายใน
สามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๒) ในกรณี ผู้มีสิทธิขอคืนอุ ทธรณ์ การประเมินหรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคาร้อง
ขอคืนภายในสามปีนั บแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่ มี
คาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
ค าร้ อ งขอคื น ตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด และให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ข อคื น
ยื่นคาร้องขอคืน ณ สถานที่ตามที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๔๔/๒ เพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่ผู้มี สิทธิขอคืนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคา
หรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๖๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติภ าษี เงินได้ปิโตรเลียม (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับชาระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นามาคานวณ
เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดได้นามาคานวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับชาระในภายหลังก็มิให้นามา
คานวณเป็นรายได้อีก”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิก ความใน (๑๒) ของมาตรา ๖๕ เอกวีสติ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับชาระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นามาคานวณ
เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดได้นามาคานวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับชาระในภายหลังก็มิให้นามา
คานวณเป็นรายได้อีก”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ถูกยกเลิก
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ นี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่
หรือที่พึงชาระสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๙ ในการด าเนิ น การออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เงิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ได้ ใช้ บั งคั บ มาเป็ น เวลานานมี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ ไม่ เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์ ใน
การจ าหน่า ยหนี ้ส ูญ จากบัญ ชีล ูก หนี ้แ ละการขอคืน ภาษีเงิน ได้ป ิโ ตรเลีย มให้ม ีค วามชัด เจนและเป็น ไป
ตามมาตรฐานเดียวกันกับการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

470
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๔

๒

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๕๗ หน้า ๕๗๗
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๖

๓

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๘
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๔

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๕

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑

๖

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑๒
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

๗

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๔๒
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๔๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการของฝ่ า ยบริ ห าร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วัน ถั ด จากวัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“(๑/๑) กํากับดูแลสํานักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๓/๑) ดําเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ
และค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในการดําเนินการตาม (๓/๑) ถ้าคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ
ได้กําหนดมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องไว้ ให้สํานักงานให้ความร่วมมือและดําเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรการและกลไกดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๕๑/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๑/๒ ในการดําเนินการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้คําเสนอแนะ ช่วยเหลือ และร่วมมือกันดําเนินการกับสํานักงาน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ที่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ ม อบหมาย ผู้ แ ทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ไม่ เกิ น สี่ ค น และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไม่ เกิ น สามคน เป็ น กรรมการ
โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเป็นเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
การแต่งตั้งผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. กํ า หนด โดยให้ ผู้ แ ทนจากภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคสองได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี ม ติ ให้ กั น บุ ค คลไว้ เป็ น พยานตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ห้ า มมิ ให้
ดํ าเนิ น คดี อ าญาหรื อ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย กั บ บุ ค คลซึ่ งถู ก กั น ไว้ เป็ น พยานนั้ น และบุ ค คลนั้ น อาจได้ รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ได้ ต ามสมควรจนคดี ถึ งที่ สุ ด เว้น แต่ บุ ค คลนั้ น ฝ่ าฝื น หลั ก เกณฑ์ วิธีก าร หรือ เงื่อ นไข
การกันไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง
การคุ้มครองตามวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงตําแหน่งอยู่
และการเลื่อนขั้น เงิน เดื อ นรวมถึงสิ ท ธิป ระโยชน์ อื่ น ด้ วย เว้น แต่บุ คคลนั้ น ไม่ สมควรได้รับ การคุ้ มครอง
เมื่อคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๒ เมื่ อ ความปรากฏว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ การดํ า เนิ น งาน
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
(๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
ในกรณีตาม (๑) หากสํานักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้สํานักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและ
ดําเนินการ แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต้องกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย ในกรณี
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้สํานักงานรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ทั้ ง นี้ หากกรณี ใ ดมี ลั ก ษณะส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ
จัดให้มี มาตรการและกลไกที่ มีป ระสิท ธิภาพเพื่ อป้องกันและขจัดการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบอย่างเข้ม งวด
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ สมควรกําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ มาตรการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ กํ า หนดขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต นอกจากนี้ สมควรปรับ ปรุงบทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อรองรับอํานาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวที่จะกําหนดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยกําหนด
ให้ มีคณะกรรมการเพื่ อประโยชน์ในการดํ าเนิ นการดังกล่ าว รวมทั้งเพิ่ ม เติม มาตรการในการคุ้มครองบุ ค คล
ที่ ถู ก กั น ไว้ เป็ น พยาน และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
๒
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก หน้า ๓๙
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๓๙
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑”

477
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกาหนดให้สินค้าเกษตร หรือลักษณะของสินค้าเกษตรใด
ของผู้ส่งออกหรือผู้นาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตอยู่ภายใต้
มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใด ห้ามผู้ใดผลิต
ส่งออก หรือนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า
แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมาย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ช ารุ ด เสี ย หายในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจากสานัก งานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงาน
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชารุดเสียหายดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ การย้ายสถานที่ทาการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายก่อน”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ผู้ รั บใบอนุ ญาตเป็ นผู้ ผลิ ต ผู้ ส่ งออก หรื อผู้ น าเข้ าซึ่ งจะเลิ กประกอบกิ จการ
ต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ส านั ก งานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ส านั ก งานมอบหมายทราบล่ ว งหน้ า
ก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และเมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญาตให้แก่
สานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ ของหมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๖/๑ การมอบหมายของสานักงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรั บรอง
ตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
การขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกาหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ วรรคสามแล้ว ให้ผู้ผลิตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบ
และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยคาเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนาเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา ๒๗ หากปรากฏว่า
สินค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจประกาศยกเว้นให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่งที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
แต่สินค้าเกษตรนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศดังกล่าวแล้ว
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เมื่อมีการออกประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้รัฐมนตรีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานกับสินค้าเกษตรที่นาเข้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๐ การนาเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ
หากผู้นาเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ
ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให้กระทาได้ แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของประเทศนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานด้วย
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองของต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีประกาศกาหนดมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรใดแล้ว ผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอรับใบรับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้
การขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้นามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไป
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ
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(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ ผู้ใดเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า
เป็น เครื่องหมายเช่น ว่านั้ น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังมีอายุอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๕ การให้ความเห็นชอบที่สานักงานได้ให้ไว้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ บรรดาค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง อยู่ ใ น
ระหว่างการพิจารณา ให้ ถือว่าเป็นคาขอตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกาหนดให้สินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
การได้รับยกเว้นการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ และการกาหนดให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมหรือมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับได้โดยต้องมีข้อตกลงหรือ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ ผลการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานซึ่ ง กั น และกั น
รวมทั้งการกาหนดเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร ตลอดจนบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว และสอดคล้ องกั บมาตรฐานสากลและ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๒๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความใน ๔. ของบัญ ชีอัตราเงิน ประจําตําแหน่ งข้าราชการทหาร
ท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บข้ า ราชการทหาร (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ ใ ช้ ค วามตาม ๔. ของบั ญ ชี อั ต รา
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ เพิ่ ม ความตาม ๕. ของบั ญ ชี อั ต ราเงิ น ประจํ าตํ าแหน่ งข้ าราชการทหาร
ท้ายพระราชบัญญั ตินี้ เป็น ๕. ของบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร
๔. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

๕. ประเภทวิทยฐานะ
ระดับ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการต้น

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐
๒,๕๐๐
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
โดยไม่นําชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและ
สร้างแรงจู งใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดํารงตําแหน่ งดังกล่าว และเพิ่ ม บั ญ ชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอน
มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ อันจะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑
๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
๓
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
๔
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
๖
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗
๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
๙
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๔๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑
เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗
เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๘๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๕ หน้า ๑๖
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑ ก หน้า ๓๖
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๗
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก หน้า ๓
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก หน้า ๑๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๖/๑ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ซึ่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการได้ ก ระท าโดยสุ จ ริ ต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานศาลฎีกาหรือ ก.ต. แล้วแต่กรณี และให้การลาออก
มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคสองของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตุลาการนั้นขาดสัญชาติไทย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๖ (๑๐) หรือไปดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร
หรือตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล
เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิ กความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการเลื อกกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมผู้ทรงคุ ณวุฒิ ตามวรรคหนึ่ ง (๒) ส าหรับข้าราชการ
ตุลาการซึ่งดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
ในศาลอื่นตามมาตรา ๒๑ ให้มีสิทธิเลือกและได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาล
ซึ่งข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีเงินเดือนอยู่ในชั้นศาลนั้นในขณะที่จัดให้มีการเลือก ส่วนผู้พิพากษาอาวุโส
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ให้ มี สิ ท ธิ เลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธรรมในชั้ น ศาลที่ ต นปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แต่ ไม่ มี สิ ท ธิได้ รับ เลื อ ก
เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้ ป ระธานศาลฎี ก ามี ค าสั่ งให้ เลขานุ ก าร ก.ต. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี
การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖
(๓) หรือกระบวนการในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓)
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์ก รอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรือ กรรมการในคณะกรรมการตุล าการศาลปกครองหรือศาลอื่ น
หรือคณะกรรมการอัยการ”
มาตรา ๑๑ ให้ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๖ (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ า ราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๑๒ ให้ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๖ (๓)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะเข้ารับหน้าที่
ให้ ป ระธานศาลฎี ก าด าเนิ น การให้ มี การเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลยุติ ธรรมผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๓) ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ให้ แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๘๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี สมควรกาหนดความคุ้มครองผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทาโดยสุจริต
ประกอบกับมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กาหนดหลักการใหม่ในเรื่ององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๑๓
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก หน้า ๗
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๘
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๔
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๙
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๖

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๓ ก หน้า ๑
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๑
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ข้าราชการตุลาการให้ได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลฎีกา
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

(ก) ประธานศาลฎีกา ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๕
(ข) รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลฎีกา
ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔ ขั้นสูงสุด
(๒) ในศาลอุทธรณ์
(ก) ประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาค ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔ ขั้นสูงสุด
(ข) รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ - ๔
(๓) ในศาลชั้นต้น
(ก) อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ แต่ในกรณี
ที่เห็ น สมควร ก.ต. จะให้ ความเห็น ชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
ขั้นสูงสุด หรือชั้น ๔ ให้ดารงตาแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค หรือรองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ที่ได้รับตาแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ากว่าที่ได้รับอยู่เดิม
(ข) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่า
ของชั้น ๒
(ค) ผู้พิพากษาประจาศาล ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่า
ของชั้น ๑
(๔) ผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่าของตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ให้ข้าราชการตุลาการได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ข้าราชการตุลาการซึ่งดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง เมื่อเทียบกับ
ตาแหน่งใดก็ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามตาแหน่งนั้น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุ ติธรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ข้ า ราชการตุ ล าการและดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการและ
ดะโต๊ะ ยุติ ธ รรมได้ รับ ไปแล้ว ตั้งแต่วั น ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ น ต้ น มาจนถึ งวั น ก่อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่ม
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมในมาตรา ๔
และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการ
ชั้นศาล

ชั้นเงินเดือน

ศาลฎีกา

๕
๔

๒

ประธานศาลฎีกา
รองประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาภาค
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

๑

ผู้พิพากษาประจาศาล

ศาลอุทธรณ์

๓

ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้น

ตาแหน่ง
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เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
๘๓,๐๙๐
๕๕,๐๐๐
๘๑,๙๒๐
๕๐,๐๐๐

๘๐,๕๔๐

๔๒,๕๐๐

๗๖,๘๐๐

๔๑,๕๐๐

๗๔,๓๖๐

๓๐,๐๐๐

๕๘,๓๗๐
๕๓,๒๐๐
๔๕,๘๙๐
๔๑,๔๑๐
๓๗,๑๑๐
๓๔,๒๑๐
๓๒,๐๘๐
๓๐,๐๐๐

๒๓,๓๐๐

๒๐,๐๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนผู้ช่วยผู้พิพากษา
อัตรา (บาท/เดือน)
๒๖,๓๙๐
๒๕,๐๐๐
บัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
บัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๓๔,๒๑๐
๓๒,๐๘๐
๓๐,๐๐๐
บัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๒๐,๐๐๐
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกาหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่ม ค่าครองชีพ
ชั่ว คราวข้ าราชการตุล าการและดะโต๊ ะยุ ติธ รรม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ งข้ าราชการตุล าการและ
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมได้ รั บ ไปแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ น ต้ น มาจนถึ ง วั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชี
อัต ราเงิน เดือ นและเงิน ประจ าต าแหน่ งข้าราชการตุ ล าการและดะโต๊ ะยุ ติธ รรม และให้ ก ารได้ รับ เงิน เพิ่ ม
ค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๑๓
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก หน้า ๗
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๘
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๔
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๙
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๖

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๓ ก หน้า ๑
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๑
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๘

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๑
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ก.อ. ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจาก
ผู้รับบาเหน็จหรือบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็ จบานาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้วในตาแหน่งไม่ต่ากว่า
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือก
(๒) อัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.
(๓) รองอัยการสูงสุดตามลาดับอาวุโสจานวนห้าคนเป็นกรรมการอัยการ
(๔) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่ง
อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจาก
(ก) ข้าราชการอัยการชั้น ๕ ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตาแหน่งอยู่แล้ว
จานวนสี่คน
(ข) ผู้รับบาเหน็จหรือบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้วจานวนสองคน
(๕) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่ง
อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากผู้ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ
ให้อธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.
มาตรา ๑๙ ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) (ข)
และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๒) เป็น สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๓) เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการศาลปกครอง กรรมการการเลื อ กตั้ ง
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการตารวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการ
ศาลทหาร หรือทนายความ
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๖) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
(๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๘) เคยเป็ น ประธาน ก.อ. หรื อ กรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ซึ่งไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่ง
มาตรา ๒๐ ในการเลือกประธาน ก.อ. ให้ ก.อ. ประชุมพิจารณาจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่มาสมัครหรือที่ ก.อ. เห็นสมควรเป็นประธาน ก.อ. ไม่น้อยกว่าห้ารายชื่อ เพื่อให้ข้าราชการอัยการเว้นแต่
ผู้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากรายชื่อดังกล่าว
การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๕) ให้ ก.อ. ประชุมพิจารณาจัดทา
บัญชีรายชื่อบุคคลที่มาสมัครหรือที่ ก.อ. เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า
สามเท่าของกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๕) เพื่อให้ข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่ง
อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากรายชื่อดังกล่าว
มาตรา ๒๑ ให้อัยการสูงสุดดาเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันก่อนวันครบกาหนดวาระหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก
และการออกเสียงลงคะแนนต้องกระทาโดยวิธีลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.อ. กาหนด
เมื่อผลการเลือกประธาน ก.อ. ตามที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อเป็นประการใด ให้นาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรณีอัยการสูงสุดประกาศรายชื่อกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก
ในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเลือกประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ ศาล
การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
เว้นแต่ศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในการนี้ หากศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งใด ๆ
อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการเลือกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กรณีเช่นว่านี้ ไม่มีผลกระทบต่อการที่บุคคลนั้นได้กระทาไว้แล้วก่อนมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในการเลื อกประธาน ก.อ. และกรรมการอั ยการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ห้ ามผู้ ใดกระท าการใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อให้ข้าราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
ก.อ. กาหนด”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ประธาน ก.อ. มีวาระการดารงตาแหน่งสองปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ งตั้ ง และกรรมการอั ยการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มี วาระการด ารงต าแหน่ งสองปี นั บแต่ วั นที่ อั ยการสู งสุ ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ถ้าตาแหน่งประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อนครบวาระ
ให้อัยการสูงสุดสั่งให้ดาเนินการเลือก เว้นแต่วาระการอยู่ในตาแหน่งของประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกก็ได้
ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกตามวรรคสอง อยู่ในตาแหน่งได้
เพียงวาระของผู้ซึ่งตนแทน และหากมีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หรือวันที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก แล้วแต่กรณี ไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.อ. พ้ น จากต าแหน่ ง ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ด เว้ น แต่ ก รณี
ครบกาหนดวาระตามวรรคสาม ให้รองประธาน ก.อ. ทาหน้าที่ประธาน ก.อ.
ในกรณีที่ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระ
และยังไม่มีกรรมการอัยการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง ให้ ก.อ. ประกอบด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่
และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้าเหลือเพียงกรรมการอัยการโดยตาแหน่ง ให้กรรมการอัยการโดยตาแหน่ง
เป็นองค์ประชุมและให้กระทาได้แต่เฉพาะเท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิครบกาหนดวาระ ให้ประธาน ก.อ.
หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็น
ไปพลางก่อนจนกว่าประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๒๕ ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบกาหนดวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เป็น กรรมการอัยการโดยตาแหน่ง ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการอาวุโส หรือ
พ้นจากตาแหน่งข้าราชการอัยการ ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) (ก)
(๕) กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการ ในกรณีที่เป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) (ข)
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือมาตรา ๑๙ ในกรณีที่
เป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) (ข) หรือ (๕)
(๗) มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๔๙ ข. ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๘ (๔) (ก)
(๘) ถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๕/๑ ในกรณีที่เป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) หรือ (๕)
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง
ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ ให้ ก.อ. มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๒๕/๑ ประธาน ก.อ. หรื อกรรมการอั ยการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามมาตรา ๑๘ (๔)
หรื อ (๕) ผู้ ใดมี พฤติ การณ์ ไ ม่ เหมาะสมในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธาน ก.อ. หรื อกรรมการอั ยการ
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คุณธรรม และจริยธรรม หรือกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคห้า ข้าราชการอัยการไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนข้าราชการอัยการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
เข้าชื่อขอให้ถอดถอนประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) หรือ (๕)
ผู้นั้นออกจากตาแหน่งได้
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เมื่อมีการเข้าชื่อถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุดจัดให้มีการลงมติภายในสามสิบวัน
และในระหว่างนี้ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นจะทาหน้าที่ประธาน ก.อ. หรือ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมิได้
มติ ที่ ใ ห้ ถ อดถอนผู้ ใ ดออกจากต าแหน่ ง ให้ ถื อ เอาคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
ข้าราชการอัยการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย และการออกเสียง
ลงคะแนนต้องกระทาโดยวิธีลับ
ผู้ใดถูกถอดถอนจากตาแหน่ง ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่มีมติให้ถอดถอนตามวรรคสาม
มติของข้าราชการอัยการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าว
โดยเหตุเดียวกันอีกไม่ได้
การเข้าชื่อ การลงมติ และการถอดถอน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.อ. กาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่การประชุมของ ก.อ. เป็นการพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๒ กับผู้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นกรรมการอัยการโดยตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ด้วย ห้ามมิให้อัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
เรื่องดังกล่าว และให้ถือว่า ก.อ. ประกอบไปด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในกรณีที่การประชุมของ ก.อ. เป็นการพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือ
การดาเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยกับอธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ
ซึ่งเป็นเลขานุการ ก.อ. ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘
(๔) (ก) ห้ามมิให้อธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการเข้าร่วมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และ
ให้ถือว่า ก.อ. ประกอบไปด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๖๒/๑ ข้ า ราชการอั ย การต้ อ งไม่ก ระท าการใด ๆ อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การหาเสียง
ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า”
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มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทานองเดียวกัน
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดารงตาแหน่งอื่นใดในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๒/๑ ของหมวด ๔ วินัย การรักษาวินัย
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของลักษณะ ๕ ข้าราชการธุรการ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๑๐๒/๑ ข้ า ราชการธุ ร การผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า มตามมาตรา ๒๑ วรรคห้ า ผู้ นั้ น
เป็นผู้กระทาผิดวินัย”
มาตรา ๑๒ ให้ คณะกรรมการอัยการตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการฝ่า ยอั ย การ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอัยการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่ า จะมี ป ระธาน ก.อ. และกรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๘ (๔) และ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการเลือกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการอัย การตามวรรคหนึ่งว่า งลง และมีกรรมการอัย การเหลืออยู่
ไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม แต่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน ให้กรรมการอัยการที่เหลืออยู่
ดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๓ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ข. (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ มาใช้บังคับแก่ผู้เคยเป็นประธาน ก.อ.
และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ก่อนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เมื่ อ มี ก ารเลื อ กประธาน ก.อ. และกรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค รั้ ง แรกภายหลั ง วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ ที่ประสงค์
จะสมัครรับเลือกเป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๒๔๘ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กาหนดหลักการในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ
และการได้มาซึ่งกรรมการอัยการ นอกจากนี้ มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทาการหรือดารงตาแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดี
หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจทาให้มีการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ สมควรต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการและกาหนดห้ามพนักงานอัยการ
กระทาการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก หน้า ๓๒
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๑๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรียกว่า “พระราชบั ญ ญั ติระเบีย บข้าราชการฝ่ายอั ยการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) อัยการผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งชั้น ๑ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งในขั้นต่าของชั้น ๑”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“มาตรา ๓๕ การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งโดยวิธีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือการคัดเลือกพิเศษ ตามความใน
หมวด ๒ แห่งลักษณะนี้ โดยให้ผู้ได้รับบรรจุได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในขั้นต่าของชั้น ๑”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ข้ า ราชการอั ย การ
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
การปรับ อั ต ราเงิน เดื อ นของข้ า ราชการอั ย การ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ ใช้ บั ญ ชี อั ต ราเงิน เดื อ นและ
เงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
มาตรา ๖ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้าราชการอัยการ
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงวันก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ ถือว่าเป็น ส่ว นหนึ่ งของเงิน เดื อนและเงิน ประจาตาแหน่งที่ ได้รับ การปรับ เพิ่มตามบัญ ชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการในมาตรา ๕ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการ
ชั้นเงินเดือน
๘
๗
๖
๕
๔

๓

๒
๑

เงินเดือน
(บาท/เดือน)
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๗๘,๑๗๐
๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
๗๔,๓๖๐
๗๓,๒๔๐
๕๘,๓๗๐
๕๓,๒๐๐
๔๕,๘๙๐
๔๑,๔๑๐
๓๗,๑๑๐
๓๔,๒๑๐
๓๒,๐๘๐
๓๐,๐๐๐
๒๖,๓๙๐
๒๕,๐๐๐
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เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๔๑,๕๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกาหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้าราชการอัยการ
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ที่ ได้ รั บ การปรั บ เพิ่ ม ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและ
เงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชี พชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลาดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก หน้า ๓๒
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๑๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๕
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อ ให้ ก ารคุ้ ม ครองเจ้า หนี้ ลู ก หนี้ และบุค คลที่เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง กระบวนพิ จ ารณาคดี ล้ ม ละลาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ส อดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ” ในมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ “เจ้าหนี้มีประกัน” หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจานอง
จานา หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจานา รวมถึงเจ้าหนี้
ที่กฎหมายอื่นให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอ ศาลมีอานาจส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคงเหลือภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายนั้น”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๔/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๒๔/๑ บุคคลผู้เป็น หนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองซึ่งได้รับ
ค าสั่ ง จากเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ใ ห้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หนี้ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ มี ห น้ า ที่
ต้องแจ้ งข้อ มูล ดัง กล่า วให้ เจ้ าพนั ก งานพิทั กษ์ท รัพ ย์ท ราบภายในหนึ่ งเดือนนับ แต่วั นที่ ได้ ทราบค าสั่ ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้ศาลไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
เป็น การด่วน เพื่อทราบกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เหตุผลที่ทาให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตลอดจน
ความประพฤติของลูกหนี้ว่าได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใดซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญั ตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่ น เกี่ย วกั บการล้ม ละลาย หรือ เป็ นข้ อ บกพร่ อ งอั น จะเป็ น เหตุ ใ ห้ ศาลไม่ย อมปลดจาก
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ล้ ม ละลายโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข เว้ น แต่ ศ าลเห็ น ว่ า การไต่ ส วนลู ก หนี้ โ ดยเปิ ด เผยยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น
ศาลจะพิจารณางดการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยไว้ก่อนก็ได้ ”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ เมื่ อ ศาลพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายแล้ ว ลู กหนี้ จ ะเสนอค าขอประนอมหนี้ ก็ ไ ด้
ในกรณีนี้ให้นาบทบัญญัติของส่วนที่ ๖ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ในหมวด ๑ กระบวนพิจารณา
ตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าลูกหนี้ได้เคยขอประนอมหนี้
ไม่เป็นผลมาแล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายในกาหนดเวลาหกเดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้
ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล
การขอประนอมหนี้ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต้ อ งเลื่ อ นหรื อ
งดการจาหน่ายทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรที่อาจเป็นประโยชน์แก่การขอประนอมหนี้
ถ้าศาลเห็ น ชอบด้ว ยการประนอมหนี้ ศาลมีอานาจสั่ งให้ ยกเลิ กการล้ม ละลาย และจะสั่ ง
ให้ลูกหนี้กลับมีอานาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๓ แห่งพระราชบั ญญั ติล้ มละลาย พุ ทธศั กราช
๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชาระหนี้ตามกาหนดได้ และ
เป็นหนี้เจ้าหนี้ คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้ น
จะถึ งก าหนดช าระโดยพลัน หรือ ในอนาคตก็ต าม ถ้า มีเหตุอั นสมควรและมี ช่อ งทางที่ จะฟื้นฟู กิจ การ
ของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๙๐/๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“(๓) ศาลได้ เ คยมี ค าสั่ ง ยกค าร้ อ งขอ ยกเลิ ก ค าสั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การ หรื อ ยกเลิ ก การฟื้ น ฟู
กิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้หรือไม่สามารถที่จะชาระหนี้ตามกาหนดได้”
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มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้ มละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ
ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชาระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลที่รับคาร้องขอ หรือเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่ งปีนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอ
ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกเดือน”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียง่าย หรือ
หากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน
เจ้าหนี้มีประกัน อาจใช้สิทธิจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บเงินไว้แทน”
มาตรา ๑๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙๐/๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้
(๑) ที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ลุ่ ม เจ้ า หนี้ ต ามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ
มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้
ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉั นทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น หรือ
(๒) ที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง กลุ่ ม ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ลุ่ ม เจ้ า หนี้ ต ามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ
มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนหนี้ทั้งหมดของเจ้า หนี้

520
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ในกลุ่มนั้นซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้น และเมื่อนับรวมจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว
มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแห่งจานวนหนี้ของเจ้ าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
ในการนับจานวนหนี้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ กรณีศาลมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หนี้ตามมาตรา ๙๐/๖๒ (๑)
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้ในระหว่างการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยสุ จริต
ย่ อ มมี บุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของลู ก หนี้ โ ดยให้ อ ยู่ ใ นล าดั บ เดี ย วกั บ บุ ริ ม สิ ท ธิ ล าดั บ ที่ ๑
ตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
มาตรา ๑๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“การขอให้เพิกถอนตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ขอเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทานิติกรรมนั้น”
มาตรา ๑๖ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๙/๑ ของส่วนที่ ๑ การแต่งตั้งและ
ถอดถอน ในหมวด ๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๑๓๙/๑ ให้ ก รมบั ง คั บ คดี จั ด ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่อธิบดีกรมบังคับคดีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก อบรมตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการกาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ ง
ที่มีเหตุพิเศษ ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่น
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๔๘/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๘/๑ ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาค าสั่ ง หรื อ ค าพิ พ ากษาของศาล หรื อ ประกาศหรื อ ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
ในหนังสือพิมพ์รายวัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ออิเล็ กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกาหนดก็ได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันหรื อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
อื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกาหนดแล้ว บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคาสั่งนั้น”
มาตรา ๑๙ ให้ เพิ่ม ความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๑๗๓/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๑๗๓/๑ ผู้ ใ ดมี ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๒๔/๑ แล้ ว ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตราดั ง กล่ า ว
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและ
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองได้ยื่นคาขอต่อศาลแสดงถึงเหตุที่ต นไม่อาจแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับหนี้ห รือทรัพย์สิน ได้ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๒๔/๑ เมื่อศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
จะให้ บุ ค คลนั้ น แจ้ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแก่ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ท ราบภายในเวลาที่ ศ าลก าหนดก็ ไ ด้
เมื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ท ราบภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน”
มาตรา ๒๐ บรรดาคดี ล้ มละลายที่ ได้ ยื่ นฟ้ องก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และ
ยั งคงค้ างพิ จารณาอยู่ ในศาลหรื ออยู่ ในระหว่ างปฏิ บั ติ การของเจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ทรั พย์ ให้ บั งคั บตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าคดี
จะถึงที่สุด
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ต ามหมวด ๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติที่ทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถ
ขอฟื้นฟูกิจการได้ทันต่อสถานะทางด้านการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ต้องเป็นผู้มีหนี้ สินล้นพ้นตัวเท่านั้น
จึงจะขอฟื้นฟูกิจการได้ นอกจากนั้น การติดตาม การจัดการ และการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน
พิทั กษ์ ท รั พ ย์ ยั ง ไม่ มีป ระสิ ท ธิภ าพเท่า ที่ค วร สมควรกาหนดให้ ลู ก หนี้มี โ อกาสฟื้ นฟู กิจ การได้ เ ร็ว ขึ้น และ
ให้มีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครอง
เจ้าหนี้มีประกัน อย่างเพียงพอ อันเป็นการส่งเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๕๗ หน้า ๙๕๘
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๓
เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๘ หน้า ๑๙๑
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๑
เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๖
เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๘ ก หน้า ๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๑
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๓๑
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๓ ก หน้า ๖
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๒๔
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๕๑
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
คนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไว้โดยคําแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิ ก (๙) ของวรรคสองของมาตรา ๓๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลิข สิท ธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๒/๔ การกระทําใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
เพื่อประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น
ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เบกษา มิ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ หากไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหากําไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชนแล้ว
และได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงตาม (๑) รวมถึง
สําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ
องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ รูปแบบการทําซ้ําหรือดัดแปลงตามความจําเป็น
ของคนพิการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเพื่อทําซ้ําหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ให้นํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ มาตรา ๓๒/๔ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยจะเข้าเป็ นภาคีแห่ง
สนธิสัญ ญามาร์ราเคช เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการเข้าถึ งงานที่ มี ก ารโฆษณาแล้ว สําหรับ คนตาบอด
คนพิ ก ารทางการเห็ น หรื อ คนพิ ก ารทางสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled)
โดยสนธิสั ญ ญาดั งกล่ าวกําหนดให้ รั ฐภาคี บั ญ ญั ติก ฎหมายภายในเพื่ อรองรับ ข้อ ยกเว้น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เพื่อให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ สนธิสั ญ ญาดั งกล่ าว จึ งจํ าเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒
๓
๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๔
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๑๙
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้อง
นําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม การค้ํ า ประกั น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งโดยใช้ เครดิ ต หรื อ
จากการอื่นใด
“เงิ น จั ด สรร” หมายความว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของงบประมาณรายจ่ า ยที่ แ บ่ ง สรรให้ จ่ า ย หรื อ
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่ ว ยรั บ งบประมาณ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐานะเป็ นกรม และให้ ห มายความรวมถึ งจังหวัด และกลุ่ม จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒)
หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ
และการประเมิ น ผลและการรายงาน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ก ระทํ า ได้ เฉพาะกรณี มี ค วามจํ า เป็ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อํานวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย
หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๖) รายงานเกี่ ย วกั บ สถานะเงิน นอกงบประมาณและแผนการใช้ จ่ ายเงิน นอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
(๗) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
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หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้
ตามที่มีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ รั ฐ สภา ให้ ค ณะรัฐ มนตรีเสนอร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม โดยให้ แสดงเหตุ ผลและเงิ น ที่ พึ งได้ มาสํ าหรั บ จ่ ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย
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หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ สํ า หรั บ แผนงานบู ร ณาการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร ได้ แ ก่ งบประมาณรายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ย
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ
มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ อํ านวยการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ านาจจั ด ทํ างบประมาณกั บ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งอื่ น
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓
(๓) เรี ยกให้ หน่ วยรั บงบประมาณเสนอประมาณการรายรั บและรายจ่ ายและสถานะเงิ นนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(๕) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณชี้แจงข้ อเท็ จจริงตามที่ เห็ นสมควร และให้ ผู้ อํ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ที่ ผู้ อํ านวยการ
มอบหมายมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า ตรวจสรรพสมุ ด บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณได้
มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณ
มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๔ ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ าปี ให้ สํ า นั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ
(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตาม (๑) แล้ ว ให้ ผู้ อํ า นวยการเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การยื่ น คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งแสดงวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ห น่วยรับ งบประมาณจะต้อ งมีการก่อ หนี้ ผูกพั นงบประมาณมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
โดยจะต้องยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้ นํ าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้ บั งคั บ กั บ การยื่ น คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่น
ภายในกํ าหนดระยะเวลาตามที่ ผู้ อํานวยการกําหนด หรือ ยื่น คํ าขอโดยไม่มี รายงานเกี่ย วกับ เงิน นอก
งบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซ้อน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๓๓ เว้น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทํ าได้เท่าที่จําเป็ นและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่ นมิ ได้ เว้นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จากผู้ อํ านวยการ แต่ ผู้ อํ านวยการจะอนุ มั ติ มิ ได้
ในกรณี ที่ เป็ นผลให้ เพิ่ มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็น แผนงานหรือโครงการใหม่ เว้น แต่
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้ หน่ วยรับงบประมาณเบิ กจ่ายโดยตรง หรือเบิ กจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่ วยรับงบประมาณนั้ น ๆ
ได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้
ให้ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด
บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ าง ๆ ของหน่ ว ยรับ งบประมาณได้ โดยให้ ถื อ ว่ าพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ยการ ให้ ผู้ รัก ษาการตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนั้ น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรื อ รายการและภายในวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้ อ งได้รับ อนุมั ติเงิน จัด สรร
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายที่ จะต้ อง
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณี ที่ห น่ วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ ผูกพั น ไว้ก่อ นสิ้นปี งบประมาณ และได้มีการกัน เงิน ไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิ ก เงิน จากคลั งตามวรรคสอง ให้ ข ยายออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น หกเดื อ นของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เป็ นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิ กเงินจากคลังให้ กระทํ าได้
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสํารองจ่าย”
เป็นจํานวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก
หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผล
มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานให้ ป ระกอบด้วย การติ ด ตามและประเมิน ผลก่อ นการจัด สรรงบประมาณ
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่ วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้ มีห น้ าที่ กํากับ หรือควบคุม กิจการของหน่ วยรับงบประมาณ หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
การรายงาน
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ที่ สิ้ น สุ ด รวมทั้ งผลการปฏิ บั ติ งานให้ ผู้ อํ านวยการทราบภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ ายงบกลางระหว่ างรายการ
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
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รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
หมวด ๘
ความรับผิด
มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น
บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ งได้ ทั ก ท้ ว งคํ า สั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ได้ บั น ทึ ก ข้ อ โต้ แ ย้ งไว้ เป็ น หนั ง สื อ แล้ ว ว่ า การที่ จ ะปฏิ บั ติ
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้ น ยังคงมีค วามหมายหรือเป็ น การอ้างอิ งความหมายตามบทนิ ยามคํ าว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที่ มี ก ารกํ าหนดบทนิ ยามคํ าว่ า “รั ฐวิ ส าหกิ จ ” หมายความว่ า รั ฐวิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี
การงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ
มาตรา ๕๔ การจั ด ทํ า และการเสนองบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ที่ ได้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๖ ให้ ง บประมาณรายจ่ า ยของปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ค่าใช้จา่ ยชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และเงิน สํ ารองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จําเป็ น ที่ ยั งมิ ได้ มี การก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ ได้ มี การกั น เงิน และ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทงบกลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้
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การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ยั งคงใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเพี ยงเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ กฎหมายว่ าด้ วยวิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐหรื อ
พระราชบั ญญั ตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบี ยบ หรือ หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน
การคลังของรัฐ
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๑ ให้ ก ระทรวงการคลั ง นํ า เงิ น ทุ นสํ า รองจ่ า ยตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมี ลั ก ษณะที่ มุ่ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมาณเป็ น สํ าคั ญ และเพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑
พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณี
ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
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๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

550
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จา่ ยได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
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มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ

562
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิ ชั กช้ า ทั้ งนี้ การนํ าเงิ น ส่ งคลั งให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้

565
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๐
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)
รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้กระทรวงการคลัง
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม
กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๒ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่ งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

572
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ งมาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญั ตินี้เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กํ าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น “รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามคํ า ว่ า “หน่ ว ยงานของรั ฐ ” ระหว่ า งบทนิ ย ามคํ า ว่ า
“เขตอนุ รัก ษ์ ” และคํ าว่า “เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของหมวด ๓
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๔
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๖ ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม” หมายความว่ า กระบวนการศึ ก ษาและประเมิ น ผล
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญ าตให้มี
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ ม ชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยผ่ า นกระบวนการ
การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชน เพื่ อ กํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไขผลกระทบดั งกล่ าว ผลการศึ ก ษา
เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใด
ที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามมาตรา ๔๘ และให้ ห มายความรวมถึ งผู้ จั ด การของ
นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด สํ า หรั บ ทรั พ ย์ ส่ ว นกลางตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาคารชุ ด และผู้ จั ด สรรที่ ดิ น หรื อ
คณะกรรมการหมู่บ้ านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสําหรับสาธารณู ปโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินด้วย
มาตรา ๔๗ ในกรณี ที่ มี ก ารประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ต ามระเบี ย บหรื อ
กฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย
มาตรา ๔๘ เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ รั ฐ มนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรือกิจการ
หรื อ การดํ าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใดดํ าเนิ น การ เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ
การดําเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามั ย คุณ ภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ประกาศกํ าหนด โดยจะกํ าหนดให้ แ ตกต่ างกั น ตามประเภทหรือ ขนาดของโครงการหรือ กิ จ การหรือ
การดําเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ
หรือการดําเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ อาจเกิดขึ้น จากโครงการหรือ กิจการหรือการดําเนินการทั้ งทางตรงและทางอ้อ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
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การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ
การดําเนิ นการของรัฐ หรือที่ รัฐจะอนุ ญ าตให้ ผู้ใดดําเนิ นการที่ อ าจมีผลกระทบต่อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ป ระกาศกํ า หนด
เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองด้วย
ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่ อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณี
ที่มีความจําเป็นจะดําเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้
มาตรา ๔๙ ในกรณี ที่ โ ครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของ
หน่ วยงานของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐดํ าเนิ นการร่วมกับ เอกชนที่ ต้ อ งเสนอขอรับความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการนั้น จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะทําการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่ อ เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ในการพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการประกอบการพิจารณาด้วย
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้
บุ ค คลหรื อ สถาบั น ใดซึ่ ง มี ค วามชํ า นาญหรื อ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิ จการหรือการดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าและเสนอรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วยโดยอนุโลม
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ในกรณี ที่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามวรรคหนึ่ ง เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
การชลประทาน การป้ อ งกั น สาธารณภั ย โรงพยาบาล หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพื่ อ ประโยชน์ สาธารณะ ในระหว่างที่ รอผลการพิ จารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ดํ าเนิ น กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งเอกชนที่ จ ะเป็ น ผู้ รั บ งานนั้ น
ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ โ ครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดําเนินการ ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญ าตตามกฎหมายนั้น และต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทําเป็นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง ก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบ
หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เสนอมา หากเห็ น ว่ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มนั้ น มิ ได้ จั ด ทํ าให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ในมาตรา ๔๘
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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แจ้งให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น
ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อ มได้ จัดทํ าถูก ต้อ งและมี เอกสารครบถ้วน หรือ ได้ มี การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู กต้ อ งและ
ครบถ้ว นตามวรรคสามแล้ว ให้ สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มหรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณาต่อไป
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติอ าจมอบหมายให้ ห น่ วยงานของรัฐแห่ งอื่ น
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เว้นแต่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามวรรคหนึ่ ง เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ าเนิ น การที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามวรรคห้า รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ ชํานาญการ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ ย วชาญในสาขาวิช าการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และจะต้ อ งมี เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งมี อํ านาจอนุ ญ าตในกิ จ การ
อันเป็นสาระสําคัญสําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้นตามกฎหมายร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑/๑ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้ าวันนั บ แต่วันที่ ได้รับ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น
หรื อ หั ว ข้ อ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ชํ านาญการกํ าหนดภายในหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์
จะเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และให้ ถื อ ว่ าจบกระบวนการพิ จ ารณารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ที่ ผู้ ดํ า เนิ น การหรื อ ผู้ ข ออนุ ญ าตจะเสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา ๕๐
เมื่อผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญ าตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทํา
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทําใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ รายงานดั ง กล่ า ว ถ้ า คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการมิ ได้ พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ
ในกรณีคณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ เสนอตามวรรคสาม ให้ ถื อ ว่ าจบกระบวนการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
แต่ ไม่ ตั ดสิ ท ธิ ที่ ผู้ ดํ าเนิ นการหรื อผู้ ขออนุ ญ าตจะเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมใหม่
ตามมาตรา ๕๐
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๕๑/๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพิ จารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ให้กรรมการผู้ชํานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการมีอํานาจตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้ โดยต้องกระทําต่อหน้า
หรือด้วยความยินยอมของผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาต
มาตรา ๕๑/๓ เมื่ อ คณะกรรมการผู้ ชํ านาญการให้ ความเห็ น ชอบ หรือ ในกรณี ที่ ให้ ถือ ว่า
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๑/๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายนํามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่ง
ที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา ๕๑/๕ ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตด้วย
มาตรา ๕๑/๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ รั ฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกําหนดให้การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มตามมาตรา ๔๘ ต้ องจัด ทํ าหรือ ได้รับ การรับ รองจากผู้ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ จัดทํ ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การออกใบแทนใบอนุ ญ าต และการสั่ ง พั ก ใช้ แ ละ
การเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑/๕ เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ตามตรวจสอบและพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้ รับ อนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การแล้ ว จัด ทํ ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ าหนดไว้ในรายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เสนอต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อํ า นาจอนุ ญ าตอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ประกาศกําหนด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อํ า นาจอนุ ญ าตรวบรวมรายงานที่ ได้ รั บ ตามวรรคหนึ่ งส่ งให้ สํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ในเขตท้ อ งที่ นั้ น หรื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับรายงาน
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงานตามวรรคสอง
และจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วพร้ อ มข้ อ เสนอแนะและความเห็ น เสนอ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือ ผู้ขออนุญ าตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือ มิได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น เงื่อนไขในการสั่งอนุ ญ าตหรือ ต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๑/๓ ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับ
ให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าต แล้ ว แต่ ก รณี แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
มาตรา ๕๑/๖ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ได้ รั บ ความเห็ น จาก
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ห รื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการสามารถนํ า ไปใช้ เพื่ อ เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
ประกอบการพิ จารณาอนุ ญ าตตามกฎหมายได้ เป็ น ระยะเวลาห้ าปี นั บ แต่ วัน ที่ สํ านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มอบหมายให้ ปฏิ บั ติหน้ าที่ แ ทนได้มีห นังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติห รือ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะนํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ได้ รั บ ความเห็ น จากคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ถื อ ว่ า ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการแล้ว เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง โครงการหรือ
กิจการ หรือการดําเนินการที่จะดําเนินการนั้นจะต้องไม่มีการดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือ
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๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น
จากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ หรือ
จะต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างรุน แรง และผู้ ดํ าเนิ น การหรือ ผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งทบทวนมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น หรื อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบ เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาใหม่
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑/๗ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคล
ตามวรรคสองเป็ น ผู้ ให้ ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาได้ จ ะต้ อ งเป็ น รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณ ภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณ ภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน
หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด”
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ให้ทําต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
หรือ ยานพาหนะ ถ้ าหาบุ ค คลดั งกล่ าวไม่ ได้ ให้ ทํ าต่ อ หน้ าบุ ค คลอื่ น อย่ างน้ อ ยสองคน ซึ่ งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน”
มาตรา ๗ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไป นี้ เป็ นมาตรา ๑ ๐ ๑ /๑ และมาตรา ๑ ๐ ๑ /๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๑/๑ ผู้ ดํ า เนิ น การหรื อ ผู้ ข ออนุ ญ าตผู้ ใ ดก่ อ สร้ า งหรื อ ดํ า เนิ น โครงการหรื อ
กิจการก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่า
ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ ชํานาญการ ต้ อ งระวางโทษปรับ ไม่ เกิน หนึ่ งล้ านบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการก่อสร้างหรือดําเนินการในโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้กระทําต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไป นี้ เป็ นมาตรา ๑ ๑ ๐ /๑ และมาตรา ๑ ๑ ๐ /๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๐/๑ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจํานวนสามคน และต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

การพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๐/๒ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลใด
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ๑. ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน ๒. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงาน
ปีละ
๕,๐๐๐ บาท”
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๗. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“๗. การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต”
มาตรา ๑๒ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ชํ านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๓ บรรดารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ โครงการหรื อ
กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ดํ าเนิ น การต่ อ ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ กํ าหนด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัตินี้
ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มได้ให้ความเห็นชอบ หรือ ถือได้ว่าให้ความเห็นชอบ หรือ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นแล้ว สามารถนําไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ โครงการหรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากสํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โครงการหรือกิจการนั้นสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมนําไปปฏิบัติและส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
มาตรา ๑๖ บรรดาคําขอรับใบอนุญ าตเป็น ผู้มีสิท ธิทํ ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การใดที่ได้ดําเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ให้ถือว่าดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ บรรดากฎกระทรวง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อก
ตามพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะที่ เกี่ยวกับ
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง หรื อ ประกาศ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดํ า เนิ น การออกพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง หรื อ ประกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารจั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นการไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งบัญ ญั ติให้มีการจัดทํากฎหมายที่จําเป็นเพื่อกําหนดให้การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญ าตให้ผู้ใด
ดํ า เนิ น การ ถ้ า การนั้ น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดําเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี
การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งก่ อ น เพื่ อ นํ า มาประกอบ
การพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา การเสนอ
และการพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามที่ กํ าหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าว
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ได้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น เวลานานแล้ ว และในปั จ จุ บั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญ ญั ติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และระบ บ ก ารวิ เ ค ราะห์ ผ ล ก ระท บ สิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ท บั ญ ญั ติ ของรั ฐ ธรรม นู ญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และเพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จากทุ ก ภาคส่ วน
ในการดํารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๗ หน้า ๑
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๒๙
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติขึ้น ไว้โดยคํา แนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ วิส าหกิจ ขนาดกลางหรือ วิส าหกิจ ขนาดย่อ ม ได้แ ก่ วิส าหกิจ ที ่ม ีจํ า นวน
การจ้างงาน รายได้ มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น และผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการภาคเอกชน ได้แ ก่ ประธานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ประธานสภาหอการค้ า
แห่ งประเทศไทย ประธานสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย ประธานสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชน
จํานวนเจ็ดคน โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมในภูมิภาค
อย่างน้อยสี่คน และในส่วนกลางอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการตาม (๔) หรือ (๕) หรือ มี ไม่ ค รบไม่ ว่าด้ วยเหตุ ใด
ให้ คณะกรรมการปฏิ บั ติห น้ าที่ ต่อ ไปได้ โดยให้ถือ ว่าคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการเท่ าที่ มีอ ยู่
เว้นแต่มีกรรมการตาม (๔) และ (๕) เหลืออยู่รวมกันไม่ถึงเจ็ดคน”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๙/๑) ของมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๙/๑) เสนอแนะต่ อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ กํ าหนดให้ ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม จั ด ทํ า งบประมาณ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มโดยบู รณาการร่ว มกั น เพื่ อ ให้ เป็ น ไป
ในแนวทางเดียวกัน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการตามมาตรานี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๓/๑) ของมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๓/๑) ประสานงานกับสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อ ให้ มี
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี
ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในพื้ น ที่
ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การเกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรม ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แ ทนสํานั กงบประมาณ และผู้แ ทนสํานั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนเจ็ ด คนซึ่ ง คณ ะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยจํ า นวนสี่ ค น
ให้ แ ต่ งตั้ งจากสภาเกษตรกรแห่ งชาติ สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหนึ่งคน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ หรือมีไม่ครบไม่ว่า
ด้ ว ยเหตุ ใ ด ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ โดยให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการตามวรรคสาม ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ให้นําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร โดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจาก
ตําแหน่งตามมาตรา ๙ (๓) ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ”
มาตรา ๑๐ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติส่งเสริม วิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม พ.ศ. ๒๕๔๓ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ ไม่ เอื้ อต่ อการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรเพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์
ในการกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกว้างขวางมากขึ้น แก้ไขเพิ่ มเติ มองค์ประกอบและหน้ าที่ และอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๒๔
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี จิ ต รลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชํานาญในการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรม
พัฒ นาบุคลากร พัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม ปลูกฝัง
ให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย
มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้สถาบันคํานึงถึง
(๑) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๘ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานสถาบัน
(๒) คณะ
(๓) วิทยาลัย
(๔) สํานัก
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สถาบั น อาจให้ มี ส่ ว นงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ สํ า นั ก
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ทําเป็นประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้ง และการรวมส่วนงาน ให้กําหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘ ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในสถาบันได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบันและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุ มสถานศึ กษาชั้ นสู งหรื อสถาบั นอื่ นที่ เข้ าสมทบในสถาบั น ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๒ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
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มาตรา ๑๓ สถาบั น มี ห น้ าที่ แ ละอํ านาจกระทํ าการต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๖ หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จําหน่าย
และแลกเปลี่ยน หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่ อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิท ธิ์
มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน และ
จําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือ
อุทิศให้
การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในหน้าที่
และอํานาจของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๗) กํ า หนดค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ตอบแทนพิ เศษ รวมทั้ ง สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อบังคับของสถาบัน
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
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(๙) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๑๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือ
นําผลการค้นคว้าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
มาตรา ๑๔ รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนที่มูลนิธิหรือองค์กรอื่นจัดสรรให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๕) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๖) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๙) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับ
ค่ าใช้ จ่ ายที่ จํ าเป็ น ในการดํ าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น และการพั ฒ นาสถาบั น เพื่ อ ประกั น
คุณภาพการศึกษา
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน
และค่ า ภาระต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสม และสถาบั น ไม่ ส ามารถหาเงิน จากแหล่ งอื่ น ได้ รั ฐ บาลพึ งจั ด สรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจําเป็นของสถาบัน
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ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันในสัดส่วน
เดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันด้วย
มาตรา ๑๕ สถาบันต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษาไม่เกินชั้นปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๖ บรรดาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ถาบั น ได้ มาโดยมี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ หรื อ ซื้ อ ด้ วยเงิ น รายได้
ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาโดยทางอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้ง
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพ ย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส ถาบั น จะต้ อ งจั ด การตามเงื่อ นไขที่ ผู้ อุ ทิ ศ กํ า หนดไว้ แ ละ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สถาบัน
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) อธิการบดี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภาสถาบัน และ
ให้อุปนายกสภาสถาบันทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่ อไม่ มี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งอุ ปนายกสภาสถาบั น ให้ สภาสถาบั นเลือกกรรมการสภาสถาบั นผู้ทรงคุ ณวุฒิ
คนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๓) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
ว่างลงไม่ ว่าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ ดํ าเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ งนายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการสภาสถาบั น
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕) แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบัน
เท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น หรือกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ และได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง หรื อ ได้ เลื อ กให้ ผู้ ใ ด
ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น หรือกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕)
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่
ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) หรือ (๕) ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง นายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) หรือได้เลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และ
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน
และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับส่วนงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๘ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๖) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและยกเลิกการสมทบ
(๗) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น
(๘) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของสถาบันและ
ที่สถาบันจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) พิ จ ารณาดํ าเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง และพิ จ ารณาถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิช าการที่ เรีย กชื่ อ อย่ างอื่ น
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหั วหน้ าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑๔) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น
(๑๕) อนุ มัติก ารกู้ยืม เงิน การให้ กู้ยืม เงิน การถือ หุ้ น การเข้าเป็ น หุ้ น ส่วน การลงทุ น หรือ
การร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๓ (๕)
(๑๖) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑๑)
(๑๗) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘
(๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ให้ มี ส ภาวิช าการ ประกอบด้ วย กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๙ (๕)
ซึ่งเลือกโดยสภาสถาบันเป็นประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาวิชาการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ สภาวิชาการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๓) เสนอแนะการรั บ เข้ าสมทบหรื อ การยกเลิ ก การสมทบ และการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มหรื อ
ดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นต่อสภาสถาบัน
(๔) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภาสถาบัน
(๕) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาสถาบันในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของสถาบัน
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภาสถาบัน
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภาวิชาการ
(๘) รายงานการดําเนินงานต่อสภาสถาบันไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
(๙) เสนอแนะและให้ คํ าปรึก ษาแก่ ส ภาสถาบั น หรือ อธิก ารบดี และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓)
(๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยคําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ต่อสภาสถาบัน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
หรืออธิการบดีมอบหมาย
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย หรือที่มิได้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๗) ให้ คํ าปรึก ษาและข้ อ แนะนํ าแก่ อ ธิก ารบดี และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ ส ภาสถาบั น หรือ
อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๘ การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย และอาจมีผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
กําหนดตามมาตรา ๔๕
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
มาตรา ๓๒ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๓ อธิก ารบดี เป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น ในกิ จการทั้ งปวง และให้ มี ห น้ าที่ แ ละอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน รวมทั้งมติของสภาสถาบัน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘
วรรคสอง หรือให้ผู้ช่วยอธิการบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง
(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ดําเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
(๕) จัดทํ าแผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติก ารตามระยะเวลาที่ สภาสถาบั น กําหนด รวมทั้ งให้ มี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๖) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน
(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๘) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่าง ๆ และรายงานประจําปีของสถาบัน
ต่อสภาสถาบัน
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของสถาบั น หรื อ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่งและวรรคสาม เป็นผู้รักษาการแทน
มาตรา ๓๕ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๘ (๑) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ในส่ วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ให้ มี หั วหน้ า
ส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้า
ส่วนงานตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
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ชื่อตําแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หน้าที่และอํานาจ
และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่ง ให้รองหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๓๗ หั วหน้ า ส่ วนงานและรองหั ว หน้ าส่ ว นงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และ
มาตรา ๘ วรรคสอง ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กํ า หนด
ในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๘ ในส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง อาจให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อทําหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นได้
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และหน้าที่และอํานาจของกรรมการประจําส่วนงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และ
รองหัวหน้าส่วนงาน จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งอยู่ หนึ่ งตํ าแหน่ งแล้ ว ให้ รั กษาการแทนตํ าแหน่ งอื่ นได้ อี กเพี ยง
หนึ่งตําแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
หรือกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๒ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘
วรรคสอง ที่จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมิน
ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แล้วรายงานสภาสถาบันและประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี
การดําเนินการตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ
รายงานตามวรรคหนึ่งให้ระบุด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
ส่วนงานนั้นหรือหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่ด้วย
มาตรา ๔๓ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกําหนด แล้วรายงานสภาสถาบัน
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการ และหน้าที่และอํานาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
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ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ให้มี
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๕) ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๔๕ ให้ ส ภาสถาบั น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี และ
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๖ ให้ อ ธิ การบดี จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสถาบั น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๗ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มี
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๔๘ ให้สถาบันจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของสถาบัน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๔๙ ให้ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง สภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
มาตรา ๕๐ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
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มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ส อบบั ญ ชีจัดทํ ารายงานผลการสอบบัญ ชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบั น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ ส ถาบั น เผยแพร่รายงานประจําปี ของปี ที่ สิ้น ไปนั้ น แสดงบั ญ ชีงบดุล บั ญ ชีทํ าการ และ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญ ชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและ
แผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๕๒ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ สู ง ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกํากับและดูแล
มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่ อส่ วนรวม ให้ รั ฐมนตรี เสนอคณะรั ฐมนตรี พิ จารณา เมื่ อคณะรั ฐมนตรี วิ นิ จฉั ยเป็ น ประการใดแล้ ว
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔ บรรดาเรื่ อ งที่ ส ถาบั น จะต้ อ งเสนอไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
ตําแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรา ๕๕ คณาจารย์ประจําของสถาบันมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

สภาสถาบันอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ โดยทําเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น
คณาจารย์ประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เศษ ให้ เป็ น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์ ซึ่ งมี ความรู้ ความสามารถและความชํ านาญเป็ นพิ เศษ และพ้ นจาก
ตํ าแหน่ งไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภาสถาบั น อาจแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ในสาขาวิ ช าที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของ
สถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบันเป็น
อาจารย์พิเศษได้ โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) หรือมาตรา ๘ วรรคสอง
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๙ บุ ค คลใดได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือ ตํ าแหน่ งทางวิช าการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๐ สภาสถาบันอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาชีพได้ โดยทําเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาชีพ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๖๒ สถาบั น มี อํ านาจให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ งชั้ น ใด
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศ
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๖๓ สภาสถาบั นอาจออกข้อ บั งคับ กําหนดให้ ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ปริญ ญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๖๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตชั้ นสู ง ออกให้ แก่ ผู้ สํ าเร็จการศึ กษาในสาขาวิ ชาใดสาขาวิ ชาหนึ่ ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) อนุปริญ ญา ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิอาชีวศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ขั้นสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๕) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ออกให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา เที ย บเท่ า
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๖) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๕ สถาบันมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๖๖ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญ ญา อนุป ริญ ญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกําหนดให้ มี
ครุยประจําตํ าแหน่ งนายกสภาสถาบั น ครุยประจํ าตํ าแหน่ งกรรมการสภาสถาบั น ครุยประจํ าตํ าแหน่ ง
ผู้บริหาร หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของสถาบันได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหน่ง ให้ทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๗ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบันได้ โดยทําเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๖๘ สถาบันอาจกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันได้ โดยทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีตําแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบัน ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น หรื อ ส่ ว นงานของสถาบั น ปลอมหรื อ
ซึ่งทําเลียนแบบ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๓) ใช้ หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบัน ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ถ้ า ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตาม (๑) เป็ น ผู้ ก ระทํ าความผิ ด ตาม (๒) ด้ ว ย ให้ ล งโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เป็นอันเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยไม่ต้องดําเนินการเลิกกิจการหรือชําระบัญชี
ให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้รับไว้ซึ่งบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
และรายได้ ข องวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี จิ ต รลดาที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยี จิ ตรลดาซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งตามพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่ม แรก ให้ ผู้ ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งอธิก ารบดี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
รักษาการในตําแหน่งอธิการบดีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของสถาบันให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในวาระเริ่มแรก ให้ถือว่าส่วนงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิให้เสียไป
เพราะเหตุที่มาเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
มาตรา ๗๖ ให้สถาบันรับพนักงานหรือลูกจ้างประจําของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และครู พนักงาน หรือลูกจ้างประจําของ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญั ติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ปฏิบัติงานอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามบัญชีรายชื่อที่สภาสถาบันประกาศกําหนด
เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน โดยให้นับเวลาทํางานในขณะที่เป็นพนักงาน ครู หรือลูกจ้างประจําของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาหรือโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกับเวลาทํางานของ
ผู้นั้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ให้สภาสถาบันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๗ ให้ พ นั กงาน ครู หรือ ลู กจ้างประจําตามมาตรา ๗๖ ได้ รับ เงิน เดือ น ค่ าจ้าง
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในสถาบัน และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเพียงใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
อยู่ในวันก่อนวันที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๗๘ ให้ นั ก ศึ กษาซึ่ งอยู่ ระหว่างการศึ ก ษาในวิท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดาที่ จั ด ตั้ งขึ้ น
ตามพระราชบัญญั ติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉ บั บนี้ คือ โดยที่ วิท ยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ ) ได้รับการสนับ สนุน จากมูล นิธิส ยามบรมราชกุมารี เพื่ อโรงเรียนจิตรลดา
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ านทั ก ษะวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ให้ แ ก่ บุ ค คลทั่ วไป สถานศึ ก ษา
ทั้งสองแห่งดังกล่าว ได้ผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพซึ่งมีความรู้ความสามารถอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการกําลังคนซึ่งมีทักษะด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างความชํานาญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สายวิชาชีพ มีโอกาสศึ กษาต่อด้ านวิชาชีพ เฉพาะทางในระดับ ปริญ ญา ให้ ก ารจัดการศึก ษามี ค วามต่อเนื่ อ ง
สามารถขยายสาขาการเรียนสายวิชาชีพให้มีความหลากหลาย มีการผลิตกําลังคนซึ่งมีความรู้ทางวิชาการและ
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ในระดั บ สู ง และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด สมควรรวมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิ ต รลดาและ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มาจัดตั้งเป็นสถาบั นเทคโนโลยีจิตรลดา มีฐานะเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในกํากับของรัฐ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย มี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี และอาจได้ รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้”
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ การนั บ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นับวาระการดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เป็นวาระแรก
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้
ผู้ อานวยการวิทยาลั ย ดารงตาแหน่ งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ ซึ่งเป็นไปตามหลั กทั่ว ไปของการบริห าร
สถาบั น อุดมศึกษาที่ กาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของผู้ บริห ารสถาบัน อุด มศึ กษาไว้ ไม่ ให้ ดารงตาแหน่ ง
ติดต่อกันเกินสองวาระเพื่อ ความเหมาะสมในการบริหารงานและป้องกันมิให้เกิดการผู กขาดการใช้ อ านาจ
ทางบริหาร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒
พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๒๗
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า การขยายกาลังและเพิ่มผลการผลิตของชาติ
ทุกระดับทั่วทุกท้องถิ่น โดยการเพิ่มผลิตภาพและการใช้การพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านและทุกระดับ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

จากการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การขจั ด การผู ก ขาดทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การทาให้ดีขึ้นโดยทั่วถึงและ
ทัด เทียมกัน ซึ่งภาวะการศึกษา อนามัย ที่อยู่อาศัย โภชนาการ และสวัสดิการอื่นของประชาชน
ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น โดยมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
“แผน” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับการประสานโครงการพัฒนาและแผนงานต่าง ๆ
ที่คัดเลือกมาแล้วของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในท้องถิ่นหนึ่งท้องถิน่ ใด
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ และให้สอดคล้องกับความสามารถทางด้านกาลังเงิน
และกาลังทรัพยากรอื่น ๆ
“แผนงาน” หมายความว่า ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป
ให้มีขั้นตอนการดาเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดาเนินงานโดยแน่ชัด ซึ่งจะกระทาโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใด อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติของหน่วยงานนั้น
“ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“แผนการปฏิ รู ปประเทศ” หมายความว่า แผนการปฏิ รู ปประเทศตามกฎหมายว่าด้ว ย
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
(๒) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ ก ระทรวงการคลั ง หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตาม (๑)
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
ทั้งนี้ ความใน (๑) และ (๒) ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิ น หรื อ
ธุรกิจประกันภัย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“สภา” หมายความว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“กรรมการสภา” หมายความว่า กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน
และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบห้าคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และ
ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ อ านวยการ
สานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสภา
ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการสภาและเลขานุการ และ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สานักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของสภา สภาอาจมี ม ติ ใ ห้ เ ชิ ญ
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว
ในฐานะกรรมการสภาด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสภา
สาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
มาตรา ๗ สภามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
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(๒) จัดทาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) เสนอแนะ ให้คาปรึกษา และให้ความเห็นเกีย่ วกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
(๔) เสนอแนะ ให้ ค าปรึ ก ษา และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนงานและโครงการพั ฒ นา
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(๕) พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจาปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจากัด สาหรับ
สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจานวนเงิ นที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้
ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืม เงินกาไรที่ได้สะสมไว้ หรือเงินอื่นใดก็ตาม โดยมีขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ตามประกาศที่สภากาหนด และนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภามอบหมาย
(๗) เชิ ญ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมาให้ ข้อ เท็ จ จริ ง ค าอธิ บ าย ความเห็ น หรื อ ค าแนะนาได้
เมื่อเห็นสมควร
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสภา หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการตาม (๖) ให้เป็นไป
ตามที่สภากาหนด และให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๘ ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือจากหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙ ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานสภาหรือกรรมการ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ประธานสภาและกรรมการ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ในกรณีที่ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือให้เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
หรือได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ของประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้สภาประกอบด้วยกรรมการสภา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
การดารงตาแหน่งของประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ หรือที่ดารงตาแหน่งแทน หรือที่แต่งตั้งเพิ่มขึ้น หากมีกาหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ไม่ให้นับเป็น
วาระการดารงตาแหน่งตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๑ การประชุ ม ของสภาต้ อ งมี ก รรมการสภามาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จานวนกรรมการสภาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้กรรมการสภาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสภาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภาตามมาตรา ๗ ในเรื่องใดที่สภา
เห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้องพิจารณาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือมีเหตุอื่น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภา ให้สภามีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ
เฉพาะเรื่องเพื่อดาเนินการแทนสภาได้
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภา ในกรณีจาเป็น สภาอาจมีมติให้เชิญบุคคล
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว
ในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับ
การประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สานักงานทาหน้าที่เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หน้าที่และอานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปตามที่สภากาหนด
เมื่ อ คณะกรรมการพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ งได้มี มติใ นเรื่อ งใดแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เป็ นมติของสภาและ
ให้สานักงานดาเนินการตามมตินั้น เว้นแต่สภาจะกาหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี
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มาตรา ๑๓ ให้ประธานสภา กรรมการสภา ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ
อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารในสภา คณะกรรมการพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง หรื อ
คณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐ มนตรี
กาหนด
หมวด ๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลาห้าปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกัน
และมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ทาเป็นพระบรมราชโองการ และ
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๕ ให้สภากาหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีเนื้อหาในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองและภูมิภาค และด้านการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามวิ ธี การที่ สภาก าหนด ซึ่ งต้ องใช้ วิ ธี การ
ที่ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ งและแสดงความคิ ด เห็ นหรื อ ข้ อ เสนอแนะได้ โ ดยสะดวกและทั่ ว ถึ ง และ
ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย
มาตรา ๑๖ ให้สภาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ในแต่ละด้านตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ครบถ้วน เพื่อทาหน้าที่ยกร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเสนอสภาพิจารณา ทั้งนี้ ให้นาผลการรับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา ๑๕ มาพิจารณาประกอบการยกร่างด้วย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มตั้งแต่วันที่สภาแต่งตั้ง
จนถึงวันที่มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่งในแต่ละด้าน ให้เป็นไป
ตามที่สภากาหนด
ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๗ เมื่อสภาจัดทาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ให้สภานาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ถ้ า คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งใด
ให้สภาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นควร แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก หรือ
ยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ หากสภาเห็ น สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ มแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่งชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สภาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดาเนินการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว
ให้สภาดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
และเมื่อได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๑๙ เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานของรัฐ และจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดให้การดาเนินการเรื่องใดต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือประชาชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานของรัฐต้องกาหนดวิธีการเพื่อให้มีการดาเนินการดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หน่ ว ยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งมีหน้า ที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีและ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการของหน่ วยงานของรั ฐ ต่อ ส านั กงาน โดยต้ อ งแสดงผลให้ เ ห็น ถึง
การบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในกรณีที่
สานักงานเห็นว่าการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
การรายงานผลตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภากาหนด โดยการรายงานผลนั้น
ต้องไม่ซ้าซ้อนและไม่เพิ่มขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อสานักงาน โดยสานักงานสามารถนาข้อมูลจากการรายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ
ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
หมวด ๓
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๒๐ ให้มีสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณ์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ทั้งในบริบทประเทศและโลก เพื่อจัดทาข้อเสนอในเชิงนโยบาย และมาตรการการพัฒนาประเทศหรือ
รองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
สภาพิจารณา
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(๓) ประสานงานกั บหน่ ว ยงานของรั ฐและประชาชนภาคส่ว นต่า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การจัด ทา
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๔) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๕) จั ด ท าฐานข้ อ มูล เศรษฐกิ จ และสัง คม บั ญ ชี ป ระชาชาติของประเทศตามระบบสากล
เพื่อประกอบการจัดทานโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๖) จัดทากรอบการลงทุนประจาปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
(๗) จัดทาข้อเสนองบประมาณประจาปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจากัด สาหรับ
สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจานวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้
ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืม เงินกาไรที่ได้สะสมไว้ หรือเงินอื่นใดก็ตาม โดยให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการแก้ไขรายจ่ายเหล่านั้นเท่าที่จาเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างและการบารุงรักษา
สินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ และเสนอสภาเพื่อพิจารณา
(๘) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด รวมทั้ง
ประสานแผนงานและโครงการพัฒนาดังกล่าว เพื่อวางแผนส่วนรวมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๙) สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน
แผนงาน และโครงการพัฒนา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน
(๑๐) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร
(๑๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานและโครงการพัฒนา ข้อเท็จจริง ตลอดจนรายละเอียด
ที่จาเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือการพิจารณาผลงานของโครงการพัฒนา
ที่ ก าลั ง ดาเนิ น การอยู่ หรื อ เชิญบุค คลหนึ่งบุ คคลใดมาให้ข้อเท็จ จริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือ
คาแนะนาได้เมื่อเห็นสมควร
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(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย รวมทั้งออกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีการขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรานี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่
และอานาจของสภา สานักงานอาจเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นก็ได้ และในกรณีที่สานั กงาน
เป็นผู้ให้ความเห็น ให้รายงานสภาทราบด้วย
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตามมาตรา ๒๐ (๔) ให้สภา
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ทาหน้าที่
วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภามอบหมาย
คณะกรรมการประสานการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อาจมีหลายคณะ
ตามความจาเป็น โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน
ซึ่งสภาแต่งตั้งบุคคลจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สานักงานทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้นาความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่วาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการประสานการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม
ให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น คณะกรรมการประสานการด าเนิ น งาน
ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการระดมความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ จ ากผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านมาร่วมปฏิบัติงานให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานนอกจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานแล้ว สานักงานอาจดาเนินการโดยวิธีการดังต่อไปนี้ได้
(๑) แต่งตั้งบุคคลจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการชานาญการในแต่ละด้าน
เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาของประเทศ ติดตามสภาพการณ์ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของโลก และเสนอแนะการกาหนดเป้าหมายระดับนโยบาย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

องค์ประกอบ จานวน การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชานาญการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขที่ส ภาก าหนด ทั้ ง นี้ ให้ เ ลขาธิก ารเป็นประธานกรรมการ ส่ ว นกรรมการอื่นให้ เลขาธิการ
เป็น ผู้แ ต่งตั้ งและแจ้งให้ สภาทราบ และให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการชานาญการด้วยโดยอนุโลม
(๒) เสนอแนะต่อสภาเพื่อขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐมีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกีย่ วข้องกับ
หน่วยงานของรัฐนั้น ตามระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นเต็มเวลา
(๓) จ้ า งบุ ค คลทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ สถาบั น การศึ ก ษา หรื อ สถาบั น แห่ ง ใด
โดยได้รับอนุมัติจากสภา เพื่อดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือปฏิบัติงานในเรื่องใดเป็นพิเศษ
ที่ต้องการความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นการเฉพาะคราว
มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการชานาญการได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๔ ให้ มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นข้าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ มี ห น้ า ที่ บริห ารราชการของส านัก งาน รั บ ผิ ด ชอบขึ้ นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี และ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงาน
ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

จนกว่าจะได้ มีการแต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๖ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ อ านาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ สิ ท ธิ หนี้
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลูกจ้าง และอัต รากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปเป็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้ างถึงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลู ก จ้ า งของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ให้ ถื อ ว่ า อ้ า งถึ ง
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามประกาศพระราชโองการ เรื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ภ ารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะการด าเนิ น การตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สมควร
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ าง หน้ าที่ และอานาจของคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในท านองเดี ย วกั บ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตามที่คุ้นเคยกัน และเพื่อ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทา ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้ องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ช าติ
รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๓๐
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โ ดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับ
องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคั บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“องค์ ก ารระหว่างประเทศ” หมายความว่ า องค์ ก ารระหว่ างประเทศระดั บ รัฐ บาลและ
องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล
“องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล” หมายความว่า
(๑) องค์การที่รัฐร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิกประกอบด้วยรัฐ
(๒) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของการประชุมระหว่างรัฐหรือหนังสือสัญญาระหว่างรัฐ และ
รัฐบาลไทยรับรอง
(๓) องค์การหรือองค์กรอื่น ทานองเดียวกับหรือสืบเนื่องจากองค์การหรือองค์กรตาม (๑)
หรือ (๒) ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
“องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล” หมายความว่า องค์การที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่มิใช่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
“กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ” หมายความว่า กลุ่มความร่วมมือที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นรัฐ
หรือกลุ่มความร่วมมือที่มีลักษณะอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาหนด
“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐและการประชุม
ระหว่างประเทศภาคเอกชน
“การประชุ มระหว่ างประเทศภาครั ฐ ” หมายความว่ า การประชุ มที่ จั ดขึ้ นในประเทศไทย
โดยรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรือต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของรัฐหรือผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศมาเข้าร่วมประชุม
“การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน” หมายความว่า การประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย
โดยมีบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุม แต่มิใช่เป็นการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
“บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า
(๑) ผู้แทนของรัฐในองค์การระหว่างประเทศ
(๒) หัวหน้าสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๓) รองหัวหน้าสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) เจ้าหน้าที่ตาแหน่งอื่นขององค์การระหว่างประเทศ
(๕) ผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
(๖) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานขององค์การระหว่างประเทศแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจขององค์การ
ระหว่างประเทศ
“ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ” หมายความว่า รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรือต่างประเทศที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
มาตรา ๔ การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศหรือการประชุม
ระหว่างประเทศภาครัฐจะต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็นแก่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้น โดยพิจารณาตามพันธกรณีของประเทศไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติของนานาประเทศ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก
องค์การระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
มาตรา ๕ องค์การระหว่างประเทศอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรหรื อกฎหมายอื่นสาหรับองค์การ ทรัพย์สิน
สินทรัพย์ และรายได้ขององค์การ
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากร และข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในทางการขององค์การหรือสิ่งพิมพ์ขององค์การ
(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่ บรรณสาร และเอกสารขององค์การ
(๔) การตรวจพิจารณาหนังสือโต้ตอบที่เป็นทางการและการสื่อสารที่เป็นทางการอื่นขององค์การ
จะกระทามิได้
(๕) สิทธิการได้มา การได้รับ การถือครอง และการโอนซึ่งเงินทุนหรือเงินตราใด ๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเงินตราขององค์การ
(๖) สิท ธิก ารใช้ รหั ส รวมทั้ งการส่งและรับ หนั งสือ โต้ ต อบขององค์การโดยมีเอกสิท ธิ์และ
ความคุ้มกันไม่เกินเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
(๗) ความคุ้ ม กั น จากการถูก ด าเนิ น การตามกระบวนการทางกฎหมายทุ กรูป แบบสาหรับ
องค์การ ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ขององค์การ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๘) ความคุ้มกันจากการค้น การเรียกเกณฑ์ การริบ การยึด การอายัด การเวนคืน หรือ
การแทรกแซงในรูปแบบอื่นใดต่อทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ขององค์การ
(๙) การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการขององค์การ
มาตรา ๖ บุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศอาจได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ ม กั น
ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือน
และค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลของประเทศตน
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของใช้ส่วนตัวในเวลาที่เข้ารับตาแหน่งครั้งแรกในประเทศไทย
(๓) การยกเว้นจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว
(๔) ความละเมิดมิได้ของที่พานักและเอกสาร
(๕) ความคุ้มกันจากการจับกุม คุมขัง และการยึดสัมภาระส่วนตัว
(๖) ความคุ้มกันจากการถูกดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคาด้วยวาจา
หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทาทั้งปวง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทาในตาแหน่งหน้าที่เป็นทางการ
(๗) ความคุ้มกันจากการตรวจตรา และการอานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระส่วนตัว
ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต
(๘) การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
(๙) การอานวยความสะดวกในการส่งกลับคืนประเทศในเวลาที่มีวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ
ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต
ในกรณีที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
จะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๖)
มาตรา ๗ องค์ การระหว่ างประเทศและบุ คลากรขององค์ การระหว่ างประเทศใดจะได้ รั บ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การอาจกาหนด
แตกต่างกันก็ได้โดยคานึงถึงสถานะและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และประโยชน์ที่ประเทศไทย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จะได้รับจากการดาเนิ น งานขององค์การระหว่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาจะกาหนด
เงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้
การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง มีผลเฉพาะในระหว่างที่องค์การระหว่างประเทศ
ตั้งสานั กงานหรือดาเนิน งานในประเทศไทย หรือในระหว่างที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ ง จะก าหนดให้ คู่ สมรส บุ ต รอายุ ไม่ เกิ น ยี่ สิ บ ปี และบุ คคล
ในครั วเรื อนของบุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศซึ่ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกระทรวง
การต่างประเทศ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๖ ก็ได้
มาตรา ๘ ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีสานักงานอยู่ในประเทศไทยหรือ
ที่ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี และได้มี พ ระราชกฤษฎี กากาหนดเอกสิท ธิ์และความคุ้ มกั นตามมาตรา ๗
เป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศใดและ
มีความจาเป็นต้องให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับกลุ่มความร่วมมือดังกล่าว จะตราพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ก็ได้ โดยให้นาความในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่งเข้ามาตั้งสานักงานในประเทศไทย
และได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากาหนดเอกสิ ท ธิ์ และความคุ้ ม กั น ตามมาตรา ๗ แล้ ว ให้ ส านั ก งานของ
กลุ่มความร่วมมือนั้นเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
มาตรา ๑๐ ผู้จั ด การประชุ ม ระหว่ างประเทศภาครัฐอาจได้ รับ เอกสิ ท ธิ์และความคุ้ ม กั น
ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรสาหรับรายได้ที่ได้รับจากการจัดการประชุม
ในประเทศไทย
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในทางการประชุมหรือสิ่งพิมพ์สาหรับการประชุม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่จัดประชุม ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และเอกสารของผู้จัดการประชุม
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
มาตรา ๑๑ ผู้แ ทนของรัฐ หรือ ผู้ แทนขององค์ ก ารระหว่างประเทศที่ เข้าร่ วมการประชุ ม
ระหว่างประเทศภาครัฐอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา ๖
มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมาตรา ๑๑ อาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
ที่ได้รับจากผู้จัดการประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม
(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๓) การยกเว้นจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว
(๔) ความละเมิดมิได้ของเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
(๕) ความคุ้มกันจากการถูกดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคาด้วยวาจา
หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทาทั้งปวง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทาในตาแหน่งหน้าที่เป็นทางการ
และที่เกี่ยวกับการประชุมนั้น
(๖) การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ว มการประชุ ม ระหว่ า งประเทศภาครัฐ เป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยหรื อ
มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๕)
มาตรา ๑๓ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐใดจะได้รับเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกันประกาศกาหนดใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา โดยเอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ ม กั น ส าหรับ การประชุ ม แต่ ล ะการประชุ ม อาจก าหนด
แตกต่างกัน ก็ได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น ทั้งนี้ ในประกาศ
จะกาหนดเงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้คู่สมรส บุตร และบุคคลในครัวเรือนของบุคลากรของ
ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใด
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี ก็ได้
มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนโดยขอรับสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอเรื่องต่อสานั กงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์
การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศเป็นจานวนมากอันจะเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
หรือการท่องเที่ยว ประโยชน์ทางด้านความรู้แก่ประชาชน หรือประโยชน์ด้านอื่นแก่ประเทศ
(๒) การประชุม และกิจกรรมในการประชุม ต้องไม่เป็ นภั ยต่อความมั่ นคงของประเทศไทย
ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การขอรับสิทธิประโยชน์และการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกาหนด
เมื่อได้รับเรื่องขอจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่า ด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๒) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม
(๓) การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้จัดการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๔) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในการประชุม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในกรณีที่ผู้จัดการประชุมจาเป็นต้องนาคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม
คนต่างด้าวดังกล่าวอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๑๖ ผู้ เข้ าร่ ว มการประชุ ม ระหว่ า งประเทศภาคเอกชนอาจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ดังต่อไปนี้
(๑) การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็น
ค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้รับจากผู้จัดการ
ประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม การทางานเกี่ยวกับการประชุม หรือการเป็นวิทยากร
ในการประชุม
(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๓) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๑๗ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในเรื่องใดตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยสิทธิประโยชน์สาหรับการประชุมแต่ละการประชุมอาจกาหนด
แตกต่างกัน ก็ได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น ทั้งนี้ ในประกาศ
จะกาหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ องค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
ซึ่งได้รับ เอกสิทธิ์แ ละความคุ้มกัน ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ มีหน้าที่ เคารพและปฏิบัติต ามกฎหมายของ
ประเทศไทย และต้องไม่ใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ อ งค์ ก ารระหว่างประเทศ บุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่างประเทศ
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ หรือผู้เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศภาครัฐใด ใช้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันโดยมิชอบหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หรือใช้ความคุ้มกันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ระงับหรือเพิกถอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การ
ระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ หรือผู้เข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้นก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้ น ายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางสาหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้ามาเพื่อดาเนินงานของ
องค์การระหว่างประเทศและการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
และเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ในการเข้ามาดาเนิ น การดังกล่ าวในประเทศไทย องค์ การระหว่างประเทศ
บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
จาเป็นต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน หรือสิทธิประโยชน์ระหว่างที่เข้ามาดาเนินการดังกล่าว ดังนั้น สมควร
มีกฎหมายเพื่อกาหนดกรอบการให้ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และการให้สิทธิประโยชน์สาหรับการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่ า งประเทศ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
องค์การระหว่างประเทศและผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๒๖
พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
สาหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้แก่ งบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ตามที่กําหนดในมาตรา ๕
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๓) สํานักงบประมาณ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๔) สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๕) สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๒๒,๖๕๐,๘๐๐ บาท

รวม

๕๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท

รวม

๒๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๒. กระทรวงการคลัง
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๒) กรมศุลกากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๓) กรมสรรพากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
๓. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๓๒๘,๔๔๐,๔๐๐ บาท

รวม

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗๓,๘๐๐ บาท

รวม

๑๗๓,๘๐๐ บาท
๒๘๖,๒๖๖,๖๐๐ บาท

รวม

๒๘๖,๒๖๖,๖๐๐ บาท
๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) กรมการท่องเที่ยว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) สถาบันการพลศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ
๕. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๓๙,๙๐๗,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๖๑๙,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๖๑๙,๐๐๐ บาท
๒๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท

๙,๔๐๘,๐๐๐ บาท

๑๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท
รวม

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

รวม

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(๑) กรมการข้าว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) กรมชลประทาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๗. กระทรวงคมนาคม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม
รวม

๑,๘๙๖,๔๐๐ บาท
๗๕๑,๐๐๐ บาท

รวม

๗๕๑,๐๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๖๘๒,๔๐๐ บาท

รวม

๖๘๒,๔๐๐ บาท
๑๖๓,๐๐๐ บาท

รวม

๑๖๓,๐๐๐ บาท
๑๔๕,๐๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท

๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมท่าอากาศยาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) กรมทางหลวง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘. กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑) สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๗,๒๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๒๗,๒๑๕,๐๐๐ บาท
๑๑๐,๕๗๓,๒๐๐ บาท

๑๑๐,๕๗๓,๒๐๐ บาท
รวม
รวม

๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท
๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท

๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท
รวม

๓๐๓,๒๒๑,๖๐๐ บาท

รวม

๑๑๒,๕๙๑,๗๐๐ บาท

๙๒,๕๙๑,๗๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมทรัพยากรน้ํา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๔) กรมป่าไม้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๕) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๖) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๐,๒๐๗,๗๐๐ บาท

รวม

๒๐,๒๐๗,๗๐๐ บาท
๑๕๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๔๐๕,๖๐๐ บาท

๔๐๕,๖๐๐ บาท
รวม

๑,๗๖๒,๐๐๐ บาท

๑,๗๖๒,๐๐๐ บาท
รวม

๑๔,๒๐๔,๖๐๐ บาท
๘๓๒,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมราชทัณฑ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
๑๒. กระทรวงแรงงาน
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๙,๕๒๑,๘๐๐ บาท

รวม

๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท

รวม

๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท
๗๐,๑๖๕,๒๐๐ บาท
๗๐,๑๖๕,๒๐๐ บาท
๓๔,๓๗๒,๓๐๐ บาท

๒๑,๖๓๘,๙๐๐ บาท

รวม

๑๔,๑๕๔,๐๐๐ บาท
๔,๘๒๘,๓๐๐ บาท

รวม

๒,๙๙๙,๗๐๐ บาท
๒,๙๙๙,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมการจัดหางาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๑,๔๕๒,๖๐๐ บาท
๑,๔๕๒,๖๐๐ บาท

รวม

๓๗๖,๐๐๐ บาท
๓๗๖,๐๐๐ บาท

รวม

๓๗๔,๑๗๕,๔๐๐ บาท

รวม

๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท
๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท

รวม

๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท
๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท

รวม

๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท
๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท

รวม

๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท
๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๖) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๔. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
(๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท
๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท

รวม

๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท

รวม

๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท
๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท
๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท

รวม

๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท

รวม

๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท
๑๐๒,๔๕๕,๕๐๐ บาท

รวม

๑๐๒,๓๐๗,๕๐๐ บาท
๒๗,๕๑๙,๕๐๐ บาท

รวม

๗๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท
๑๔๘,๐๐๐ บาท
๑๔๘,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๖. ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
(๔) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท

รวม

๑๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท

รวม

๑๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท
๑,๗๑๕,๘๐๐ บาท

๑,๗๑๕,๘๐๐ บาท
รวม

๕,๑๗๑,๙๐๐ บาท
๕,๑๗๑,๙๐๐ บาท

รวม

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑๗. รัฐวิสาหกิจ
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
(๒) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) องค์การสวนสัตว์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๖,๑๘๖,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖,๑๘๖,๖๐๐ บาท
๒๗๙,๘๔๘,๑๐๐ บาท
๑๗๕,๒๔๘,๑๐๐ บาท

๑๕,๔๙๔,๑๐๐ บาท

รวม

๑๕๙,๗๕๔,๐๐๐ บาท
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑๘. แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมการข้าว
(ข) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(๓) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๙. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
(๑) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๒) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๕๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

๓๔,๖๙๔,๕๐๐
๓,๗๕๔,๒๐๐
๗๓๒,๐๐๐
๓,๐๒๒,๒๐๐
๓,๓๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๓๒๕,๐๐๐ บาท
๑๖๕,๓๐๐ บาท
๑๖๕,๓๐๐ บาท

รวม

๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

๒๒,๕๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๒,๔๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๒,๔๒๕,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐. แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมการขนส่งทางบก
(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมป่าไม้
๒๑. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(๑) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมการขนส่งทางบก
(ข) กรมท่าอากาศยาน
(ค) กรมทางหลวง
(๒) กระทรวงพลังงาน
(ก) กรมธุรกิจพลังงาน
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การรถไฟ
แห่งประเทศไทย
๒๒. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
๒๓. แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

รวม
รวม

๑๓,๔๓๑,๖๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๑,๘๕๖,๔๐๐
๑,๘๕๖,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๕๗๕,๒๐๐ บาท
๔,๕๗๕,๒๐๐ บาท
๕๘,๖๑๔,๒๐๐
๓๑,๐๓๙,๖๐๐
๑,๓๖๓,๔๐๐
๑๓,๘๐๐,๐๐๐
๑๕,๘๗๖,๒๐๐
๓,๓๐๕,๐๐๐
๓,๓๐๕,๐๐๐
๒๔,๒๖๙,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๔,๒๖๙,๖๐๐ บาท
รวม
รวม

๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท
๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท
๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑๗๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
๒๔. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมการข้าว
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ง) กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๖. แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ข) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท

รวม

๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท
๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม
รวม

๖๔,๑๔๐,๙๐๐
๖๔,๑๔๐,๙๐๐
๔๔,๗๘๐,๐๐๐
๓๒๑,๐๐๐
๑๒,๔๓๘,๖๐๐
๖,๖๐๑,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท
๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท
๒๗๘,๒๔๗,๗๐๐ บาท
๒,๗๕๐,๗๑๗,๒๐๐ บาท
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗. แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(๒) กระทรวงคมนาคม
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๒๘. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมพัฒนาที่ดิน
(ค) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ข) กรมทรัพยากรน้ํา
(ค) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(๓) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๔) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปาส่วนภูมิภาค
๒๙. แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๑) กระทรวงยุติธรรม
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๑,๙๒๘,๙๐๐ บาท

รวม

๓,๙๒๘,๙๐๐ บาท
๓,๙๒๘,๙๐๐ บาท
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๘๑๕,๔๕๑,๘๐๐
๕๔๐,๖๔๑,๘๐๐
๕๐๙,๖๐๙,๓๐๐
๑๙,๐๐๙,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒,๐๒๒,๗๐๐ บาท
รวม

๗๗,๗๘๗,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๔๘๐,๐๐๐
๗๓,๔๐๑,๐๐๐
๑,๙๐๖,๐๐๐
๔,๖๑๔,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๔,๖๑๔,๖๐๐ บาท
๑๙๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท
๑๙๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๕,๑๘๐,๘๐๐ บาท
๒๕,๑๘๐,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) กรมคุมประพฤติ
(ข) กรมราชทัณฑ์
๓๐. แผนงานบูรณาการ
อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๒) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมการจัดหางาน
๓๑. แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(๑) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
ภาคกลาง
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
(ข) กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ค) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ง) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดนนทบุรี
๒) จังหวัดปทุมธานี
๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) จังหวัดสระบุรี
๕) จังหวัดชัยนาท
๖) จังหวัดลพบุรี
๗) จังหวัดอ่างทอง
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๒,๐๒๑,๘๐๐ บาท
๓,๑๕๙,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๕๕,๘๖๗,๑๐๐ บาท
๑๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท
๔๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท
๔๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท

รวม

๓,๙๓๖,๕๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖๙๒,๐๔๑,๓๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท

รวม

๑๙๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท
๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๗๒๐,๐๐๐
๒๔๔,๖๗๓,๓๐๐
๑๔,๔๐๒,๓๐๐
๔๘,๕๑๐,๐๐๐
๗๔,๕๙๖,๖๐๐
๑๖,๐๗๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐,๙๔๓,๐๐๐
๓,๙๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘) จังหวัดนครปฐม
๙) จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑) จังหวัดเพชรบุรี
๑๒) จังหวัดสมุทรสาคร
(จ) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปาส่วนภูมิภาค
(๒) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคใต้
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ข) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมท่าอากาศยาน
(ค) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ง) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดพัทลุง
๒) จังหวัดระนอง
๓) จังหวัดภูเก็ต
๔) จังหวัดกระบี่
๕) จังหวัดตรัง
(จ) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปาส่วนภูมิภาค
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๖,๘๐๕,๒๐๐
๕,๕๐๔,๒๐๐
๓๐,๖๙๐,๐๐๐
๓๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๒๘๗,๐๐๐
๒๓๕,๗๑๔,๐๐๐
๒๓๕,๗๑๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๕๑๒,๓๓๓,๙๐๐ บาท

รวม

๓๐๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๔,๗๔๘,๐๐๐
๓๔,๗๔๘,๐๐๐
๔,๗๐๗,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๗๐๗,๐๐๐
๑๖๖,๔๐๘,๗๐๐
๑๔,๕๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๓๖,๕๐๐
๓๐,๓๘๐,๐๐๐
๔๕,๓๗๗,๐๐๐
๖๕,๑๑๕,๒๐๐
๑,๔๗๐,๒๐๐
๑,๔๗๐,๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

รวม

รวม

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ข) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ค) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดสงขลา
(ง) รัฐวิสาหกิจ
๑) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
(๔) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ข) กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกํากับ
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๒) เมืองพัทยา
(ค) รัฐวิสาหกิจ
๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒) การประปาส่วนภูมิภาค
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒๒๙,๗๗๖,๒๐๐ บาท

รวม

๙,๙๗๑,๒๐๐ บาท

รวม

๙,๙๗๑,๒๐๐ บาท
๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๖๖๐,๐๐๐
๖,๒๘๙,๐๐๐
๖,๒๘๙,๐๐๐
๒๑๑,๘๕๖,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๑๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๒๑๐,๔๘๗,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๖๐,๖๑๒,๐๐๐ บาท

รวม

๓๔๖,๕๐๐,๐๐๐
๑๔,๑๑๒,๐๐๐
๘๓๙,๙๗๕,๐๐๐
๑๒๒,๑๒๕,๐๐๐
๗๑๗,๗๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ข) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
(ค) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมท่าอากาศยาน
(ง) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(จ) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดหนองคาย
๒) จังหวัดร้อยเอ็ด
๓) จังหวัดนครราชสีมา
๔) จังหวัดชัยภูมิ
(๖) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคเหนือ
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๓๕๘,๔๒๔,๘๐๐ บาท

รวม

๒๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท
๒๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

รวม

๑๒๗,๔๐๐,๐๐๐
๑๒๗,๔๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๗๒,๓๒๖,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๗๒,๓๒๖,๗๐๐
๘๑,๐๗๓,๑๐๐
๙,๑๓๗,๐๐๐
๔๙,๐๐๕,๐๐๐
๙,๗๐๒,๐๐๐
๑๓,๒๒๙,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๙๓๓,๔๔๖,๘๐๐ บาท

รวม

๖๒,๓๕๔,๖๐๐ บาท

๖๒,๓๕๔,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมการขนส่งทางบก
(ค) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) กรมป่าไม้
๒) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ง) กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(จ) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฉ) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒) จังหวัดลําปาง
๓) จังหวัดน่าน
๔) จังหวัดพะเยา
๕) จังหวัดเชียงราย
๖) จังหวัดแพร่
๗) จังหวัดตาก
๘) จังหวัดพิษณุโลก
๙) จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐) จังหวัดกําแพงเพชร
(ช) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปา
ส่วนภูมิภาค
๓๒. แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท
๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท

รวม

๒๗,๕๔๕,๐๐๐ บาท
๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๕๘,๕๐๐ บาท

รวม

๒๒,๐๕๘,๕๐๐ บาท
๑๑,๗๓๕,๒๐๐ บาท

รวม

รวม

๑๑,๗๓๕,๒๐๐
๖๙๒,๔๘๕,๖๐๐
๑๓,๕๖๓,๐๐๐
๒๒,๙๔๖,๒๐๐
๒๙๑,๑๑๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๘๘,๓๑๐,๐๐๐
๔,๑๘๕,๐๐๐
๘,๑๘๔,๙๐๐
๑๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๘๘๖,๕๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๒,๒๕๖,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑๒,๒๕๖,๑๐๐ บาท
รวม

๑,๕๔๘,๙๒๔,๖๐๐ บาท

รวม

๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกํากับ
(ก) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ข) เมืองพัทยา
๓๓. แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดนนทบุรี
(ข) จังหวัดปทุมธานี
(ค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ง) จังหวัดสระบุรี
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑
(๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดลพบุรี
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒
(๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนกลาง
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท
รวม

๑,๕๒๓,๒๕๘,๖๐๐ บาท
๙๕๑,๙๑๗,๒๐๐ บาท
๕๗๑,๓๔๑,๔๐๐ บาท

รวม

รวม

๑,๑๓๖,๘๐๘,๐๐๐ บาท

๒๔๓,๐๕๒,๓๐๐
๘๒,๙๒๙,๐๐๐
๔,๘๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๙๔,๖๐๐
๓๔,๓๙๐,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๙๐,๘๐๘,๔๐๐ บาท

รวม

๓๑,๓๕๒,๒๐๐ บาท
๑๕,๑๘๖,๔๐๐ บาท
๑๖,๑๖๕,๘๐๐ บาท

รวม

๓๓,๙๒๒,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข) จังหวัดปราจีนบุรี
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(ก) จังหวัดกาญจนบุรี
(ข) จังหวัดนครปฐม
(ค) จังหวัดราชบุรี
(ง) จังหวัดสุพรรณบุรี
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(ก) จังหวัดสมุทรสงคราม
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(ก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ค) จังหวัดพัทลุง
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(ก) จังหวัดระนอง
(ข) จังหวัดพังงา
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท
๓,๒๕๙,๖๐๐ บาท
๒๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท
รวม

๔๖,๘๐๐,๗๐๐
๑,๒๗๓,๘๐๐
๗,๒๗๐,๐๐๐
๓,๐๔๔,๙๐๐
๘๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท
รวม

๑๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท
๑๕๕,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๙๘,๐๐๐ บาท

รวม

๗๑,๗๕๓,๘๐๐
๑๖,๔๓๐,๐๐๐
๕๘๖,๐๐๐
๕,๐๐๔,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๙,๗๓๓,๔๐๐ บาท
รวม

๒๓๑,๕๑๕,๕๐๐ บาท
๑๕,๘๔๔,๑๐๐ บาท
๓๖,๓๖๐,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ชายแดน
(ก) จังหวัดสงขลา
(ข) จังหวัดสตูล
(ค) จังหวัดปัตตานี
(ง) จังหวัดยะลา
(๙) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(ก) จังหวัดจันทบุรี
(ข) จังหวัดตราด
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(๑๐) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดเลย
(ข) จังหวัดอุดรธานี
(๑๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดนครพนม
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๑๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(ก) จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข) จังหวัดกาฬสินธุ์

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
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๒๗,๘๘๗,๖๐๐ บาท
๑๒,๖๒๒,๕๐๐ บาท
๒๔,๗๙๕,๙๐๐ บาท
๑๑๔,๐๐๔,๖๐๐ บาท
รวม

๘๘,๙๙๘,๙๐๐
๘๒,๒๓๐,๙๐๐
๖,๐๕๒,๕๐๐
๕๑๕,๕๐๐
๒๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๖๒,๖๗๕,๗๐๐
๔๐,๒๔๓,๔๐๐
๕๐๒,๐๐๐
๒๑,๙๓๐,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๗,๘๗๑,๖๐๐ บาท
๔,๔๐๖,๖๐๐ บาท
๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท

รวม

๓๔,๒๔๑,๕๐๐ บาท
๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๓๔๑,๕๐๐ บาท

รวม

๒,๔๒๖,๐๐๐ บาท
๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท
๒๔๘,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(ก) จังหวัดนครราชสีมา
(ข) จังหวัดบุรีรัมย์
(ค) จังหวัดชัยภูมิ
(๑๔) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(ก) จังหวัดยโสธร
(ข) จังหวัดอุบลราชธานี
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๑๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดเชียงใหม่
(ข) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ค) จังหวัดลําปาง
(ง) จังหวัดลําพูน
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(๑๖) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดพะเยา
(ข) จังหวัดเชียงราย
(ค) จังหวัดแพร่
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

รวม

๑๙,๘๗๕,๐๐๐
๑๑,๗๓๐,๒๐๐
๕,๙๔๐,๐๐๐
๒,๒๐๔,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๒๓๐,๖๐๐ บาท
๖๕๐,๕๐๐ บาท
๔,๒๘๗,๘๐๐ บาท
๒๙๒,๓๐๐ บาท

รวม

๗๔,๕๒๗,๐๐๐
๖,๐๒๒,๕๐๐
๓๓,๘๑๖,๕๐๐
๓๐,๘๘๙,๐๐๐
๑,๖๒๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท
รวม

๗๐,๒๒๐,๙๐๐
๑,๙๔๘,๖๐๐
๒๙,๐๔๔,๖๐๐
๒๔,๒๗๕,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔,๙๕๒,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑๗) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
รวม
๙๔,๔๕๔,๗๐๐ บาท
(ก) จังหวัดตาก
๔,๗๓๙,๒๐๐ บาท
(ข) จังหวัดพิษณุโลก
๓๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท
(ค) จังหวัดอุตรดิตถ์
๖,๕๐๖,๒๐๐ บาท
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
๔๘,๖๒๙,๓๐๐ บาท
(๑๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
รวม
๕,๖๓๖,๐๐๐ บาท
(ก) จังหวัดกําแพงเพชร
๓,๙๖๖,๐๐๐ บาท
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ า ยที่ โอนตามมาตรา ๔ ให้ ตั้ ง ไว้ เป็ น งบประมาณรายจ่ า ย
สําหรับงบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) งบกลาง เงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
รวม ๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ วยงานอื่ น เป็ น บางรายการ
ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และกองทุน
และเงินทุ นหมุนเวียน และโดยที่ การโอนงบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็ นพระราชบัญญั ติ จึงจําเป็ น ต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
ในท้องที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ในท้องที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และ
นางสวาท ดอนกระสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น ที่ ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ ในท้ อ งที่ ตํ า บลกมลาไสย อํ า เภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๓ ให้โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กส. ๑๑๗๘ ในท้ อ งที่ ตํ า บลกมลาไสย อํ า เภอกมลาไสย
จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ เนื้ อ ที่ ป ระมาณ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา ให้ แ ก่ น างบุ ญ มี ดอนเมื อ ง และเนื้ อ ที่
ประมาณ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ให้แก่นางสวาท ดอนกระสินธุ์ ทั้ งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัต ิฉ บับ นี ้ คือ เนื ่อ งจากกระทรวงศึก ษาธิก าร
ได้ค รอบครองที ่ร าชพัส ดุที ่เ ป็น สาธารณสมบัต ิข องแผ่น ดิน ที ่ใ ช้เ พื ่อ ประโยชน์ข องแผ่น ดิน โดยเฉพาะ
แปลงหมายเลขทะเบีย นที ่ กส. 1178 ในท้อ งที ่ตํ า บลกมลาไสย อํ า เภอกมลาไสย จัง หวัด กาฬสิน ธุ์
เนื้อ ที่ป ระมาณ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นราชการของโรงเรีย นดอนยูง ราษฎร์
ประดิษ ฐ์ว ิท ยาคาร แต่เ นื ่อ งจากโรงเรีย นได้ถ ูก เพลิง ไหม้ไ ด้ร ับ ความเสีย หายและที ่ร าชพัส ดุแ ปลงเดิม
มีสภาพคับแคบไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทําความตกลงขอแลกเปลี่ยน
ที่ร าชพัส ดุแ ปลงนี้กับ ที่ดิน ของนางบุญ มี ดอนเมือ ง โฉนดที่ดิน เลขที่ 24571 เนื้อ ที่ป ระมาณ 1 ไร่
40 ตารางวา และที่ดินของนางสวาท ดิน กระสินธุ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ 24572 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
1 งาน รวมสองแปลงเนื้อที่ป ระมาณ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดีย วกัน และ
เมื่อรวมกับที่ดินที่ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อให้อีกจํานวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 80 ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียน
ในปัจ จุบัน จึงมีเนื ้อ ที ่ร วมประมาณ 6 ไร่ การแลกเปลี่ย นที่ดิน ทําให้โรงเรีย นได้รับ ประโยชน์โดยมีเนื้อ ที่
เพิ่ม ขึ้น และมีทํา เลที่ตั้งเหมาะสมที่จ ะใช้ป ระโยชน์ในการขยายโรงเรีย น ซึ่งปัจ จุบัน นางบุญ มี ดอนเมือ ง
และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ ได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว สมควรโอนที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ แต่โดยที่มาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่น ดิน ที่ใ ช้เพื ่อ ประโยชน์ข องแผ่น ดิน โดยเฉพาะต้อ งกระทํา โดยพระราชบัญ ญัติ จึงจําเป็น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
ชื่อกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑
พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๖
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะในท้องทีต่ าบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และ
นางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ ท่านสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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