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พระราชบัญญัติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
กองทุนน้้ามันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ้ า กัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้
โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจ้าเป็นในการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงมีสถานะที่เพียงพอต่อการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท้าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
“น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้้ามันเบนซิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา น้้ามัน
ที่คล้ายกันหรือน้้ามันส้าหรับเครื่องยนต์ที่คล้ายกัน น้้ามันดิบสังเคราะห์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบใน
การกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ หรือน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยโพรเพน โพรพิลีน
นอร์แมลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่
“ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่
เพื่อน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์
“วิ ก ฤตการณ์ ด้ า นน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ” หมายความว่ า สถานการณ์ ที่ ร าคาน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
มีการปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็วหรือผันผวนอันอาจเกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีพของประชาชน หรือ
สถานการณ์ที่น้ามันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ตามที่ก้าหนด
ในแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง
“โรงกลั่น” หมายความว่า โรงกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสารละลาย
สถานที่ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและจ้าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ้านาจของตน
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอ้านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง” ในส้านักงาน
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง
การด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุน
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก้าหนด
มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอาจจัดสรรให้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจ้าเป็น
(๓) เงินและเงินเพิ่มที่ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔
(๔) เงินกู้ตามมาตรา ๒๖
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๘) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินงาน
(๙) เงินที่ได้จากการจ้าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้
มาตรา ๗ รายได้ของกองทุนไม่ต้องน้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๘ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
(๒) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๒
การบริหารกิจการของกองทุน
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง”
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต้ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงอุต สาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎี กา อธิ บ ดีกรมการค้าภายใน อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านธุรกิจน้้ามันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานของกองทุน
ให้ผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ้านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส้านักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ด้าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค้าพิพากษาให้จ้าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิด
ที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๘) ไม่เคยต้องค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่้ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติ
ไม่เหมาะสม
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต้าแหน่งเพราะครบวาระในวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการ
เพื่อแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ยังไม่มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้ น
อยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด้ารงต้าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ด้าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่าง
ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๒) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน และก้ากับดูแลการด้าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ก้าหนด
(๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยและก้าหนดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๗ อัตราเงินชดเชยตามมาตรา ๒๙ อัตราเงินคืนจากกองทุนตามมาตรา ๓๑
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ โดยอาจก้าหนดตามประเภท การใช้ และแหล่งที่มา
ของน้้ามันเชื้อเพลิง ก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรายงานการด้าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติเพื่อทราบ
(๕) อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพื่อด้าเนินการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรา ๕
(๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของส้านักงานตามมาตรา ๒๖
(๗) ก้าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๘) บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
(๙) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ้าปีของส้านักงาน
(๑๐) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน และการด้าเนินงานอื่นของกองทุนและส้านักงาน รวมถึงการก้าหนดค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้อ้านวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ทุนหมุนเวียนก้าหนด
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มอบหมาย
การออกประกาศตาม (๔) ประธานกรรมการอาจมอบอ้านาจให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้ลงนาม
ในประกาศแทนก็ได้
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลื่อนการประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ พิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้น้าความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับ
เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก้าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
มาตรา ๑๘ ให้มีส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน
กิจการของส้านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของส้านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๙ ให้ส้านักงานมีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(๒) จัดท้าแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการ
ตามแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) กู้ยืมเงินตามมาตรา ๒๖
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจ้าปีต่อคณะกรรมการ
(๕) จัดท้ารายงานประจ้าปีและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ
ของส้านักงาน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินใด ๆ
(๗) ก่อตั้งสิทธิหรือท้านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๘) ด้าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานของกองทุนหรือ
การบริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุน
(๙) ปฏิบัติการตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของส้านักงาน
มาตรา ๒๐ ให้ส้านักงานมีผู้อ้านวยการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของส้านักงานขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการ และจะให้มีรองผู้อ้านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจาก
ผู้อ้านวยการก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และก้าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อ้านวยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ้านวยการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด
มาตรา ๒๑ ผู้อ้านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๒) เป็นผู้สามารถท้างานให้แก่ส้านักงานได้เต็มเวลา
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของส้านักงาน
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๙)
มาตรา ๒๒ ผู้อ้านวยการมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ ผู้อ้านวยการพ้นจาก
ต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ้านวยการออกจากต้าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้อ้านวยการ
มาตรา ๒๔ ให้ผู้อ้านวยการมีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของส้านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของกองทุน ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการก้าหนด
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส้านักงาน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด้าเนินงานของส้านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการก้าหนด
(๓) แต่งตั้งรองผู้อ้านวยการ และผู้ช่วยผู้อ้านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๔) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต้าแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก้าหนด
มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้แทนของส้านักงาน
และเพื่อการนี้ ผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนด
หมวด ๔
การด้าเนินงานของกองทุน
มาตรา ๒๖ กองทุนต้องมีจ้านวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกินจ้านวนสี่หมื่นล้านบาท
เมื่อกองทุนมีจ้านวนเงินไม่เพียงพอเพื่อด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕
ให้ส้านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ้านาจกู้ยืมเงิน
เป็นจ้านวนไม่เกินสองหมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
การเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินตามวรรคหนึ่งและกรอบวงเงินกู้ตามวรรคสองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้กระท้าได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกา

9
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
ก้าหนด
(๑) กรณีน้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ซึ่งเป็นโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่กรมสรรพสามิต ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจ้าหน่าย
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กรมสรรพสามิตประกาศก้าหนด
(๒) กรณีน้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุน
ให้แก่กรมศุลกากร ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและ
วิธีการที่กรมศุลกากรประกาศก้าหนด
(๓) กรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊า ซธรรมชาติที่ซื้อหรือได้มาจากรัฐผู้รับสัมปทาน
หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือได้มา ทั้งนี้
ตามระยะเวลาและวิธีการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกาศก้าหนด
มาตรา ๒๘ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
(๑) การน้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตในโรงกลั่นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตในโรงกลั่น
ของผู้ผลิต หรือใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นของผู้ผลิต
(๒) การน้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตในโรงกลั่นมาขายหรือจ้าหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น
ของบุคคลอื่น
(๓) การน้าน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้หรือขายหรือจ้าหน่ายเป็นวัตถุดิบใน
โรงกลั่น
(๔) การส่งน้้ามันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร หรือส่งน้้ามั นเชื้อเพลิงเข้าไปในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๕) การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อน้าไปขาย
หรือจ้าหน่ายให้แก่เรือประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
(๖) การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ เพื่อด้าเนิ น การตามวัตถุประสงค์ต ามมาตรา ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด และให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้สั่งจ่าย
เงินชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
(๑) กรณีน้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ซึ่ ง เป็ น โรงกลั่ น มีสิ ทธิไ ด้รั บเงิ น ชดเชยตามปริมาณน้้า มันเชื้ อเพลิงที่ ผ ลิต และจ้ าหน่า ยเพื่ อใช้ภ ายใน
ราชอาณาจักร
(๒) กรณีน้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงมีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร
(๓) กรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติที่ซื้อหรือได้มาจากรัฐผู้รับสัมปทาน
หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือได้มา
น้้ามันเชื้อเพลิงใดได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๘ มิให้มีการจ่ายเงินชดเชย
ตามมาตรานี้
การขอรับเงินชดเชย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยยื่นรายการแจ้งชนิดและปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง
ต่อกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในสามปีนับแต่
วันที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย และตามวิธีการที่หน่วยงานนั้นประกาศก้าหนด
มาตรา ๓๐ น้้ามันเชื้อเพลิงใดที่มีการส่งเงินเข้ากองทุน หรือมีการขอรับเงินชดเชยจาก
กองทุนแล้ว หากมีการน้าไปผลิตใหม่โดยการผสมสารเติมแต่งและท้าให้ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ให้ผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุน หรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุน
เฉพาะในส่วนของปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
มาตรา ๓๑ น้้ามันเชื้อเพลิงใดที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนแล้วตามมาตรา ๒๗ หากมีกรณี
ตามมาตรา ๒๘ เกิดขึ้นหลังจากมีการส่งเงินเข้ากองทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด ไม่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือไม่ก็ตาม
(๑) ผู้ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ตามมาตรา ๒๗ (๑) หากน้ า น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง นั้ น ไปใช้
ตามมาตรา ๒๘ (๑)
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิงนั้นเพื่อน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นตามมาตรา ๒๘ (๒) หรือ (๓) แต่ไม่รวมถึง
ส่วนที่น้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ผู้ส่งน้้ ามัน เชื้อเพลิงนั้ น ออกนอกราชอาณาจักร หรือผู้ส่งน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๔)
(๔) ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่เรือประมง
ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๕)
(๕) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่เรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๖)
ให้ บุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นค้าขอรับเงินคืนจากกองทุนต่อกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในสามปีนับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน และตามวิธีการที่หน่วยงานนั้น
ประกาศก้าหนด
มาตรา ๓๒ น้้ามันเชื้อเพลิงใดที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วตามมาตรา ๒๙ หากมีกรณี
ตามมาตรา ๒๘ เกิดขึ้นหลังจากได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ให้บุคคลดังต่อไปนีส้ ่งเงินชดเชยคืนกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด ไม่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ก็ตาม
(๑) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมาตรา ๒๙ หากน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้ตามมาตรา ๒๘ (๑)
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิงนั้นเพื่อน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นตามมาตรา ๒๘ (๒) หรือ (๓) แต่ไม่รวมถึงส่วนที่
น้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
(๓) ผู้ส่งน้้ ามัน เชื้อเพลิงนั้ น ออกนอกราชอาณาจักร หรือผู้ส่งน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๔)
(๔) ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่เรือประมง
ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๕)
(๕) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่เรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีตามมาตรา ๒๘ (๖)
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งส่งเงินชดเชยคืนกองทุนแก่กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีหน้าที่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน และตามวิธกี ารที่หน่วยงานนัน้ ประกาศ
ก้าหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๓ ผู้ใดส่งเงินเข้ากองทุนโดยไม่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงินเข้ากองทุน
เกินกว่าจ้านวนที่มีหน้าที่ต้องส่ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนตามระเบียบที่ส้านักงานก้าหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเงินเข้ากองทุน
ไม่ครบตามจ้านวนที่ต้องส่ง ไม่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน หรือส่งเงินชดเชยคืนกองทุนไม่ครบตามจ้านวน
ที่ต้องส่ง ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีตามมาตรา ๔๑ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนเห็นเองว่า ตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นส่งเงินตามจ้านวน
ที่ต้องส่ง หรือตามจ้านวนที่ขาด พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ้านวนเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มต้องมีจ้านวนรวมแล้วไม่เกินกว่า
จ้านวนเงินที่ต้องน้าส่ง
(๒) ถ้ากรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้ตรวจพบว่ามีกรณี
ดังกล่าว ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเงินตามจ้านวนที่ต้องส่ง หรือตามจ้านวนที่ขาด พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตรา
ร้อยละสามต่อเดือนของจ้านวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบ ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ทั้งนี้ เงินเพิ่มต้องมีจ้านวนรวมแล้วไม่เกินกว่าจ้านวนเงินที่ต้องน้าส่ง
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง เป็น เงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนหรือเป็นเงินชดเชยที่ต้องส่งคืนกองทุน
แล้วแต่กรณี
ในการค้านวณระยะเวลาเพื่อการค้านวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของเดื อนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน
ให้คณะกรรมการมีอ้านาจลดหรือยกเว้นการจ่ายเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ท้าการ โรงกลั่น สถานที่เก็บ และสถานีจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท้าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระท้าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือวัตถุใด มาเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการกระท้าที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจ้าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศ
ก้าหนด
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล
มาตรา ๓๙ การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลของกองทุน ให้น้ากฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ
มาตรา ๔๐ ให้ ค ณะกรรมการท้ า รายงานประจ้ า ปี ข องกองทุ น เสนอคณะรั ฐ มนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจาก
ผู้สอบบัญชี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
หมวด ๗
บทก้าหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ
ตามจ้านวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๒๗ หรือไม่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุนหรือส่งเงินชดเชยคืนกองทุนไม่ครบ
ตามจ้านวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือปรับไม่เกินห้าเท่าของ
จ้านวนที่ต้องส่งหรือจ้านวนที่ขาด แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๒ ผู้ใดขัด ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามมาตรา ๓๕ (๑)
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค้า หรือไม่ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน หรือวัตถุใดแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหกพันบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ใดแจ้งความเท็จหรือให้ถ้อยค้าเท็จหรือตอบค้าถามด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จหรื อ
น้าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการจ่ายเงินชดเชยหรือคืนเงินให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นตามข้อความ ถ้อยค้า หรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือปรับไม่เกินสิบเท่าของจ้านวนเงินชดเชยหรือเงินคืนที่ขอ แล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ความผิ ด ตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
ให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งานแต่ ง ตั้ ง มี อ้ า นาจเปรี ย บเที ย บได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ้านวน
สามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง
และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับตามจ้า นวนที่
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีต่อไป
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคลนัน้
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท้าการ และละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท้าความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส้าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย

15
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๘ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ออกตามพระราชก้าหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๙ เมื่ อ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการยุ บ เลิ ก สถาบั น บริ ห ารกองทุ น พลั ง งาน
(องค์การมหาชน) ใช้บังคับ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน รวมทั้งงบประมาณของสถาบัน
บริห ารกองทุน พลังงาน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของกองทุน โดยให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน
มาตรา ๕๐ ให้ ผู้อ้านวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ้านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะพ้นจากต้าแหน่งตามสัญญาจ้างเดิมหรือพ้นจากต้าแหน่ง
เพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ และให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเท่าที่ก้าหนดอยู่เดิม
มาตรา ๕๑ ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ใช้บังคับ ไปเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส้านักงาน
ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในส้านักงาน
การโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส้านักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะเหตุเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาท้างานในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลาที่ท้างานให้แก่ส้านักงาน
มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส้านักงาน
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ให้แจ้งความจ้านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ด้ารงต้าแหน่งใด
ในส้านักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราก้าลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่
คณะกรรมการก้าหนด
การบรรจุแ ละแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ตามมาตรานี้ ให้ ถือว่าเป็น การให้ ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุ บต้าแหน่งตามกฎหมายว่าด้ ว ย
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ การให้พนักงานราชการ
ออกจากงานโดยไม่ มีความผิ ด หรื อ การให้ลู กจ้า งออกจากงานเพราะทางราชการยุบต้าแหน่งหรือ
ทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๙ (๑)
(๒) และ (๓) และให้ผู้อ้านวยการตามมาตรา ๕๐ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน และให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๙ (๔) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้อ้านวยการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส้านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๔ ให้ข้อก้าหนดตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการ
เพื่ อ แก้ ไ ขและป้อ งกั น ภาวะการขาดแคลนน้้า มั นเชื้อ เพลิ ง ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้้ ามัน เชื้อเพลิง เป็นอันยกเลิก และให้น้าประกาศและระเบียบที่ออก
ตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงหรือส่งเงินคืนกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามวรรคหนึ่ง ยังคงมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้าหรือส่งเงินคืนกองทุนต่อไป
การขอรับเงินชดเชยหรือขอรับเงินคืนจากกองทุนตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามวรรคหนึ่ง
หากมิได้กระท้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หมดสิทธิขอรับเงินชดเชยหรือ
ขอรับเงินคืนจากกองทุน และในกรณีที่ได้ยื่นขอรับเงินชดเชยหรือขอรับเงินคืนจากกองทุนไว้แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย หรือเงิน คืนจากกองทุน ให้บุคคลดังกล่าว
ยังคงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือเงินคืนจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการด้าเนินการดังกล่าวต่อไปได้
เป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ ทั้งนี้ ให้น้าความในหมวด ๔ การด้าเนินงาน
ของกองทุน และหมวด ๗ บทก้าหนดโทษ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับการด้าเนินการนี้ด้วย
ในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด้าเนินการออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการ เพื่อลดการจ่ายเงินชดเชยทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว
ให้น้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ้านาจขยายระยะเวลาด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อีกไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี
มาตรา ๕๖ ให้น้าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์ การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
โดยอนุ โ ลมเท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๗ การด้าเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๕๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งใดที่อ้างถึงกองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะ
การขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งนั้นอ้างถึงกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันอาจส่งผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
หรืออาจเกิดสถานการณ์ที่น้ามันเชื้อเพลิงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็น
การรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันภาวะ
การขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงด้านพลังงาน
และเศรษฐกิ จ ของประเทศ สมควรจั ดตั้งกองทุน น้้า มัน เชื้ อเพลิ ง ขึ้ นโดยยกระดั บ กองทุ นน้้า มั นเชื้ อ เพลิ ง
ตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้ท้าหน้าที่ในการบริหารกิจการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งก้าหนดโทษทางอาญาส้าหรับการกระท้าบางประการ
เพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับอันจะส่งผลให้การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
ชื่อกฎหมาย
๑
พระราชบัญญัตกิ องทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมีระบบ
และมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพผู้ไกล่เกลี่ยและคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีและบุคคลอื่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยิ นยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง หมวด ๓ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา หมวด ๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน และหมวด ๕
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน
ระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี
“ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“ข้อตกลงระงับข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อตกลงที่คู่กรณีตกลงให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วย
กฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ
หน้าที่ หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนั้น
“หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งดาเนินการ
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค สานักงาน
ศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กาหนดในกฎกระทรวง
“นายทะเบียน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ
ที่ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตน
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตนิ ี้
แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล หากปรากฏว่าอายุความ
ครบกาหนดไปแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจะครบกาหนดภายในหกสิบวันนับแต่วัน ที่
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สิ้นสุดลง
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๓ ให้นาความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้นับระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่คาสั่งของศาลถึงที่สุด
มาตรา ๗ ให้ ป ระธานศาลฎี ก า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
ให้ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อกาหนด และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอานาจออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบ และให้อัยการสูงสุดมีอานาจออกข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อกาหนด กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
หมวด ๑
ผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา ๙ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีอานาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ด้วย
แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
การยื่นคาขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การต่ออายุหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การแจ้งรายการในการยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
และแบบบัตรประจาตัวผู้ไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศ
กาหนด

23
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย การสิ้นสภาพของผู้ไกล่เกลี่ย และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ผู้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๓) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี นับถึงวันยืน่
คาขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา ๑๑ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๒) ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท
(๓) ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง
(๔) จัดทาข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในกรณีที่ผู้ไ กล่เกลี่ยกระทาการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้อ งรับผิด
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
มาตรา ๑๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
ต้องแจ้งเหตุผลและความจาเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไม่ทาให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร
(๔) ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอื่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ
(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๗) ไม่กระทาการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ลงลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง
และความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับ
คู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส
(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง
ภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง
มาตรา ๑๔ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกคู่กรณีตั้งข้อรังเกียจที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอิสระได้ หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๕ (๔) ได้
ในกรณี ที่ คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ห ลายคน การตั้ ง ข้ อ รั ง เกี ย จตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น
มาตรา ๑๕ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อาจถู ก ถอดถอนโดยคู่ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ง หรือ ทั้ ง สองฝ่ า ยหรือ
หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
(๓) ขาดจริยธรรมตามมาตรา ๑๒
(๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา ๑๔

25
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระทาการหรือจัดให้กระทาการใด ๆ
ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทาการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คู่กรณีทาข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท
มาตรา ๑๗ ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่าง
การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น
ต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการมาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและ
ผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยในหน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
ส่วนที่ ๑
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
มาตรา ๒๐ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า เกี่ ย วด้ ว ยสิ ท ธิ
แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกระทาได้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์
(๒) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
(๓) ข้อพิพาทอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) ข้อพิพาทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกิน
จานวนตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นคาร้อง
ต่อหน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้หน่วยงานซึ่งดาเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจาหน่ายคาร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น และแจ้งให้คู่กรณีผู้ยื่นคาร้องไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททราบ
ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ให้ สามารถดาเนิ น การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทระหว่างคู่กรณีที่ สมัครใจเข้าร่วมการไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทได้
การยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายละเอียดของคาร้อง และระยะเวลาในการพิจารณา
คาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานซึ่งดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกาศกาหนด
มาตรา ๒๒ ให้ คู่ ก รณี ต กลงแต่ง ตั้งผู้ไกล่เกลี่ ย คนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชี ผู้ไกล่เกลี่ย
ที่หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดทาไว้ หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้
คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้
ตามระเบียบที่หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกาหนด
การแต่งตั้งผู้ไ กล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รั บความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับการแต่ ง ตั้ ง
ให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงคู่กรณีเกี่ยวกับกระบวนการและผลทางกฎหมายใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๒๓ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็น
อิสระของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๑๓ และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
คัดค้านหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อน
และแจ้งให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ เพื่อที่หัวหน้าหน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้มีคาสั่งต่อไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๓๓ เมื่ อ มี ก ารทาบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าท
ตามมาตรา ๓๐ แล้ ว ถ้ า ปรากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย มิ ไ ด้ เ ปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ อ าจเป็ น เหตุ
อันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๑๓ หรือการแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีในการพิสูจน์
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงดังกล่าว
มาตรา ๒๕ การไกล่เ กลี่ย ข้อพิ พ าทให้ดาเนินการอย่า งต่อเนื่อ งและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อกาหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้วยก็ได้
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทความประสงค์ของ
คู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท และข้อเท็จจริ งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ย
อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากันอันนาไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
มาตรา ๒๖ ผู้ไ กล่เกลี่ยต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย เว้นแต่
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คกู่ รณี
ฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในระหว่างการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิถอนตัว
จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยทาเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้
มาตรา ๒๘ ในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท คู่ ก รณี มี สิ ท ธิ เ จรจาเพื่ อ หาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ได้
โดยอิสระ ทั้งนี้ ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังต่อไปนี้
เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอื่นใด เว้นแต่
เพื่อการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๑) ความประสงค์หรือความสมัครใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณี
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทาโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๔) ข้อเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย
(๕) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๖) เอกสารที่จัดทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ
พยานหลั กฐานหรือข้อ เท็ จจริงใดที่มี อยู่ และนาสื บได้อยู่ แล้ วในกระบวนพิ จ ารณาของศาล
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอื่นใด ย่อมไม่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วยเหตุที่คู่กรณี
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนาไปใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๓๐ เมื่ อ คู่ ก รณี ไ ด้ มี ข้ อ ตกลงเป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้
คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้
บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๔) สาระสาคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท เช่น การชดใช้เยียวยา
ความเสียหาย เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ ระยะเวลาดาเนินการ หรือข้อตกลงไม่ติดใจ
ที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
มาตรา ๓๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
(๒) คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา ๒๗
(๓) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
มาตรา ๓๒ เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติต ามข้อตกลงระงั บ
ข้อพิพาทแล้ว แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง
อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้
การร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องกระทาภายในสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทได้ ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในกาหนดดังกล่าว ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป
การร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการทาข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาลนั้น
หรือศาลยุติธรรมที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอานาจพิจารณา
พิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น และให้เสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในอัตราเดียวกับคาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ
มาตรา ๓๓ ให้ศาลมีคาสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล
หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า
(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าทาข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๒) มู ล เหตุ แ ห่ ง ข้ อ พิ พ าทหรื อ ข้ อ ตกลงระงั บข้ อ พิ พ าทมี ลั ก ษณะเป็ น การต้อ งห้ า มชั ด แจ้ง
โดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิด จากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทาการโดยมิชอบ
ด้วยประการใด ๆ
(๔) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๒๔ ที่มีผลต่อการทาบันทึกข้อตกลง
อย่างมีนัยสาคัญ
ห้ามมิให้อุทธรณ์คาสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
(๑) ศาลมีคาสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๒) ศาลมีคาสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๓) ศาลมีคาสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๔ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอานาจออก
ข้อกาหนดในเรื่องการยื่นคาร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๒ และการมีคาสัง่
ตามมาตรา ๓๓ ทั้งนี้ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้นาบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
มาตรา ๓๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดอันยอมความได้
(๒) ความผิ ด ลหุ โ ทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓
มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเมื่ อคู่กรณีทาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันแล้ว
ให้ถือว่าสิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งทาข้อตกลงดังกล่าว
มาตรา ๓๖ ในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน
หรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่และอานาจกากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ทราบ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาลอาจรอการสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดีหรือ
การพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี ไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้
เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรื อ ศาลทราบ ในกรณี ที่คู่ก รณีต กลงระงับข้ อพิ พ าททางอาญากันได้ ให้ ส่ ง สาเนาบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวไปด้วย
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาล สอบสวน สั่งคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
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มาตรา ๓๗ หากคู่กรณีทาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมี
สิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพ าทในส่วนแพ่งแล้ว ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งดาเนินการเพื่อขอให้มี
การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๒ ได้
ในกรณีต ามวรรคหนึ่งซึ่งมีข้อตกลงระงับข้อพิพาทให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งได้รับประโยชน์
แห่งเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลง ให้นาความในมาตรา ๖ มาใช้บังคับในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายนั้น
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
มาตรา ๓๘ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้มิได้บัญญัติไว้
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาโดยอนุโลม
หมวด ๔
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” หมายความว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน
ชั้น การสอบสวน โดยพนัก งานสอบสวนจัด ให้คู่ก รณีใ นคดีอ าญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือ เยียวยา
ความเสียหายเพื่อระงับคดีอาญา
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดีอาญา แต่ไม่หมายความรวมถึงคดีอาญา
ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งมีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ตามมาตรา ๔๔ แล้ว ให้หยุดนับอายุความในการดาเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจ
ออกคาสั่งมีคาสั่งให้ดาเนินคดีต่อไปตามมาตรา ๖๑ ให้นับอายุความในการดาเนินคดีต่อจากเวลานั้น
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พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม
หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกาหนด แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาททางอาญาหากผู้ต้องหามิได้มีพฤติการณ์หลบหนี มิให้
นาบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับ ทั้งนี้ จนกว่าพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งจะมีคาสั่งให้ดาเนินคดีต่อไป และให้นับ
ระยะเวลาการฟ้อง การผัดฟ้อง การควบคุม และการขังตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป
กรณีตามวรรคสาม ถ้าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นการสอบสวน มิให้นาบทบัญญัติ
ในเรื่องระยะเวลาตามมาตรา ๑๑๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนให้กระทาได้ในคดีความผิด
ดังต่อไปนี้
(๑) คดีความผิดอันยอมความได้
(๒) คดีความผิด ลหุ โทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓
มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ คดีความผิดตามมาตรา ๔๑ (๓) ต้องเป็นกรณีที่
(๑) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคดี
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มีคาสั่งยุติคดี และ
(๒) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่าห้าปี เว้นแต่
เป็นคดีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือคดีความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระทาในขณะที่มี
อายุต่ากว่าสิบแปดปี
มาตรา ๔๓ คดีที่อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบ
ในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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มาตรา ๔๔ เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา และคดีนั้นมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้คู่กรณียื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ หากพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจ
ออกคาสั่งเห็นว่าพฤติการณ์ของการกระทาความผิดไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม
ให้พิจารณามีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
การยื่น คาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งคาร้อง
และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามความในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด กาหนด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ต้องสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ให้สามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
มาตรา ๔๖ ให้ผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือฝืนความประสงค์ของผู้เสียหาย
มาตรา ๔๗ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนใดซึ่งความในหมวดนี้
มิได้บัญญัติไว้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง และหมวด ๓ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา ๔๘ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามความในหมวดนี้ ให้ยื่นคาขอ
ต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
หรืออัยการสูงสุด แล้ว แต่กรณี ในฐานะนายทะเบียน และให้นาความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๔๙ ให้ พนั กงานสอบสวนจัด ให้มีการประชุมระหว่างคู่กรณีเพื่อเลือกและแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งมีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา ถ้าคู่กรณีไม่อาจตกลงเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ ให้พนักงานสอบสวนเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ
การเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในระเบีย บที่ ผู้ บัญชาการตารวจแห่ ง ชาติ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย หรือ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด กาหนด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๓
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
มาตรา ๕๐ ให้พนักงานสอบสวนกาหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่มิอาจดาเนินการได้ทันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน
ขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
มาตรา ๕๑ คู่กรณีต้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยตนเองและมีสิทธิให้
ผู้ซึ่งตนไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้
ถ้ า คู่ ก รณี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ต้ อ งหาเป็ น ผู้ เ ยาว์ ให้ บิ ด า มารดา ผู้ ป กครอ ง นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ให้กระทาเป็นการลับ
มาตรา ๕๒ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาหากมีความจาเป็นต้องใช้ล่าม ให้พนักงาน
สอบสวนจัดหาล่ามให้
มาตรา ๕๓ ก่อนเริ่มต้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้
คู่กรณีทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระทาลงตามคาร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับคดี กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และสิทธิใน
การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้พนักงานสอบสวนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ และข้อเท็จจริงอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๔ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นกลาง และต้องช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนคู่กรณีในการเจรจาเพื่อระงับคดีด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๕๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กาหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
คู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดาเนินการต่อไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุ
ดังกล่าวไว้
กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๕ หรือกรณีที่ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๗ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่กาหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ครั้งแรกหลังจากการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่
มาตรา ๕๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้
โดยอิสระ ทั้งนี้ ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์ของ
ผู้เยาว์ด้วย
มาตรา ๕๗ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลงหรือจัดให้
มีการบันทึกข้อตกลงนั้นไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร และให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ แล้วให้
ผู้ไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวน
บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี
(๒) พฤติการณ์ที่มีการกล่าวหา
(๓) ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายที่มีการกล่าวหา
(๔) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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(๕) สาระสาคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เช่น การชดใช้
เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติและระยะเวลาดาเนินการ หรือข้อตกลง
ไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
ส่วนที่ ๔
การยุตกิ ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
มาตรา ๕๘ คู่กรณีคนใดคนหนึ่งอาจขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน
เวลาใดก็ได้
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน การขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ย่อมไม่กระทบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของคู่กรณีที่เหลืออยู่
ทั้งสองฝ่าย
มาตรา ๕๙ ผู้ไ กล่เกลี่ยอาจยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาโดยไม่แจ้ง
หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าความตกลงนั้นมิได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่อาจบรรลุผลได้โดยแน่แท้
(๔) เห็นได้ชัดว่าการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปจะเป็นการขัดต่อผลประโยชน์
ของคู่กรณีที่เป็นผู้เยาว์
(๕) คู่กรณีไม่สามารถเจรจาเพื่อตกลงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่อาจเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นได้
มาตรา ๖๐ เมื่ อ ความปรากฏต่ อ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ว่ า ผู้ เ สี ย หายยื่ น ฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ ศาลไม่ ว่ า
ก่อนการสอบสวนหรือระหว่างการสอบสวน ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นอันยุติ
มาตรา ๖๑ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบถึงการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา
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เมื่อได้รับรายงานการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออก
คาสั่งมีคาสั่งดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๖๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ หากปรากฏแก่ผู้ไกล่เกลี่ยว่า
สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาและรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่มีผู้กระทาความผิดหลายคน หากสิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะผู้กระทา
ความผิดบางคน ให้ผู้ไกล่เกลี่ยดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปสาหรับผู้กระทาความผิด
ที่เหลืออยู่
มาตรา ๖๓ คดีที่มีการกระทาอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หากความผิดต่อ
กฎหมายซึ่งเป็นบทหนั กที่สุดสามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
ได้สาเร็จ ให้ ถือว่าสิทธิน าคดี อาญามาฟ้ องในความผิดบทอื่ นระงับไปด้วย แต่หากความผิ ดที่ สามารถ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้สาเร็จเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าหรือเบาที่สุด ไม่เป็นเหตุทาให้
สิทธินาคดีอาญามาฟ้องในความผิดที่มีโทษหนักกว่าหรือหนักที่สุดระงับไป
ส่วนที่ ๕
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
มาตรา ๖๔ เมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรา ๕๗ แล้ว ให้แจ้งพนักงาน
สอบสวนทราบ เพื่อจัดทาบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยสานวน
การสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี
ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ
เพื่อเสนอพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งพิจารณามีคาสั่งดาเนินคดีต่อไป เว้นแต่ผู้เสียหายพอใจ
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระทาไปแล้ว ให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันควร ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจออกคาสั่งมีคาสั่งดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๖๖ เมื่อพนักงานอัยการมีคาสั่งยุติคดี สิทธินาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ
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ในกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งคนใดไม่สามารถทาข้อตกลงกับผู้ต้องหาได้
สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมไม่ระงับ
มาตรา ๖๗ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่ตัดอานาจของพนักงานสอบสวนที่จะทา
การสอบสวนต่อไป
หมวด ๕
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
มาตรา ๖๘ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน
ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๐
ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าที่และอานาจกากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุน ทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจานวนตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
(๒) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (๑) ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา ๓๕
ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนในเรื่องใดได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือรับรองให้แล้ว ให้ข้อตกลง
ระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การของ
ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทภาคประชาชนตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ
มิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย
เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เห็นควรให้นากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและ
ข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากาหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคานึงถึงความยินยอมของ
คู่กรณีเป็นสาคัญ ทาให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม
ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
มีกฎหมายควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและ
เกิ ด ความมั่น คงในราชอาณาจั กร ซึ่ ง การตราพระราชบั ญญัตินี้สอดคล้ องกั บเงื่อ นไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๑ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ การยกเว้นไม่ให้นาบทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่กิจกรรม
ควบคุม หรือแก่สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ทั้งนี้
การยกเว้นดังกล่าวจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี
หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัต ว์ หรือพืชจานวนมาก หรือ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทานองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ และส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งที่จับต้อ งได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือไม่ ตลอดจนภาชนะบรรจุสิ่งนั้น และหีบห่อของภาชนะบรรจุสิ่งนั้น และให้หมายความรวมถึง
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ด้วย
“สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” หมายความว่า สินค้าที่นาไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหาร
โดยสามารถนาไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลาเลียงอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง หรือนาไปกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ” หมายความว่า อาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
“กิจกรรมควบคุม ” หมายความว่า การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลา การผ่านแดน
การเป็นนายหน้า และให้หมายความรวมถึงการดาเนินการใด ๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และในกรณีที่จะให้หมายความรวมถึงการนาเข้าด้วยเมื่อใด ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
“การเป็นนายหน้า” หมายความว่า การเจรจา การจัดการ หรือการตกลงในการทาให้เกิดธุรกรรม
การซื้อ การขาย หรือการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงซึ่งอยู่
นอกราชอาณาจักร จนเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ ดารงตาแหน่ง
ไม่ ต่ ากว่ าข้า ราชการพลเรือ นสามัญระดั บปฏิ บั ติก ารหรือ เทีย บเท่ า ซึ่งรั ฐมนตรี แต่ง ตั้งให้ ปฏิ บัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงพาณิ ชย์ รั กษาการตามพระราชบั ญญั ตินี้ และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกาหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามประเภทหรือรายละเอียด
ทางเทคนิคของสินค้าก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดี
กรมศุลกากร อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติ
ให้เชิญผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาให้เข้าร่วมประชุม
เป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการ
สาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนงานในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะมาตรการและแนวทางต่อรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการตามมาตรา ๑๒
(๓) ตรวจสอบและให้คาแนะนาการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการควบคุม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
มาตรการหรือแนวทางตาม (๒) และการตรวจสอบตาม (๓) ต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้กระทาได้ตามที่จาเป็นและให้กาหนดระยะเวลาดาเนินงานให้ชัดเจนด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีอาจขอให้คณะอนุกรรมการ
ให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงและการประเมิน
ความเสี่ยงทางเทคนิคของสินค้า และให้อธิบดีรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ให้ น าความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ให้ ก รมการค้ า ต่ า งประเทศรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะกรรมการและ
คณะอนุ ก รรมการ รวมทั้ ง การประสานงานและการร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
หมวด ๒
การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูง
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจประกาศกาหนด
มาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการรับรองว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๒) กาหนดกิจกรรมควบคุมสาหรับสินค้าตาม (๑)
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กาหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือ
ผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
เมื่อรัฐมนตรีประกาศกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศด้วย
มาตรา ๑๓ เมื่อได้มีประกาศกาหนดกิจกรรมควบคุมสาหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทากิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต ประเภทของใบอนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต อายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซึ่งจะกาหนดให้มีการตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าด้วยก็ได้ แต่ต้องกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๑๔ ผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกาหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดครบถ้วนแล้ว
(๓) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว
เกินหนึ่งปีก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
(๔) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี นิ ติบุค คลเป็น ผู้ข ออนุ ญาต ผู้ จั ด การหรือ ผู้แ ทนของนิ ติบุคคลต้องมี คุณ สมบั ติแ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๑๕ ผู้ใดกระทากิจกรรมควบคุมโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในใบอนุญาต ให้อธิบดีมีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ในกรณี ที่ ผู้ ก ระทากิ จ กรรมควบคุ ม มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งภายในเวลาที่ กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ เมื่อได้มีประกาศกาหนดกิจกรรมควบคุมสาหรับสินค้าที่ต้องมีการรับรองแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทากิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้มีการรับรองสินค้านั้น
การรับรองสินค้า แบบการรับรอง และอายุการรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่ผู้รับรองด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ผู้รับรองใดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือ วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้อธิบดีมีคาสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากผู้รับรองมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวของอธิบดี ให้ถือว่าไม่เคยมีการรับรองนั้น
ในกรณีที่ผู้รับรองมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๖
วรรคสอง ให้อธิบดีมีคาสั่งระงับการรับรองจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๘ เมื่อได้มีประกาศกาหนดมาตรการตามมาตรา ๑๒ (๓) แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
กระทากิจกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดนั้น
การกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทากิจกรรมควบคุม
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๑๙ ผู้ใดกระทากิจกรรมควบคุมโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ อธิบดีมีคาสั่งระงับการกระทากิจกรรมควบคุ มนั้นจนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๐ ให้ น าความในกฎหมายว่ าด้ว ยศุล กากรในส่ วนที่ ว่า ด้ว ยการน าของเข้าและ
การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายลา และของตกค้าง พนักงานศุลกากร และบทกาหนดโทษ
มาใช้บังคับแก่กิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงด้วย
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๑ ผู้กระทากิจกรรมควบคุมผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหมวด ๒ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง นั้ น เว้ น แต่ รั ฐ มนตรี
จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์
ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถ้ายังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ
ให้ถือว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยกับผู้อุทธรณ์
หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทากิจกรรมควบคุม
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น หรือเข้าตรวจค้นหรือ
ตรวจสอบยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กักยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิด หรือเรียกให้ ยานพาหนะใด ๆ ซึ่งยังอยู่ในราชอาณาจักรให้กลับเข้ามาจอดหรือเทียบท่า
ณ สถานที่หรือท่าที่กาหนดเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีห นั งสือเรียกให้ บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
การใช้อานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และ
เอกสารที่ให้อานาจในการตรวจค้นให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ที่นั้น การค้นให้กระทาต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนา
เอกสารนั้นให้แก่ผู้ครอบครองในทันทีที่กระทาได้
เมื่อได้เข้าไปและทาการค้นแล้ว หากยังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อเนื่องไปในเวลากลางคืน
หรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
ในกรณีฉุกเฉิน อย่างยิ่งจะทาการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ โดยจะต้องมีพนักงานเจ้าหน้ าที่
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปเป็นหัวหน้าในการดาเนินการ
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระทากิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใช้สุดท้ายจะนาไปดาเนินการ
อย่างผิด กฎหมายจนเป็น เหตุให้ ผู้อื่น ได้รับอันตรายแก่ชีวิต หรือร่างกาย ผู้กระทากิจกรรมควบคุ ม
ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๒๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนด
ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่การกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อที่จะนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนาไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้
ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลาเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือนาไปกระทาด้วยประการใด ๆ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง อาวุ ธ ที่ มี อานุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ต้ อ งระวางโทษจาคุ กไม่เ กิน สิ บปี หรื อ ปรั บ ไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามวรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๒๙ ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ มีการออกใบอนุญาตกระทากิจกรรมควบคุมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กาหนดตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ นอกราชอาณาจักร
ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมกระทาความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย
(๒) ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น คนต่า งด้า ว และได้ ก ระท าโดยประสงค์ใ ห้ ค วามผิ ด เกิด ขึ้น ใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย
(๓) ผู้กระทาความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐ
ที่ ก ารกระท าเกิด ขึ้ น ภายในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้ นได้ปรากฏตัวในราชอาณาจักรและมิไ ด้
มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับแก่ผู้กระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ผู้ใดไม่มาให้ ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้ า ที่
ตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๒๓ (๔) หรือขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การ หรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ได้ ออกข้ อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ ที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่ อวั นที่ ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อมติฯ อื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการภายในประเทศใน
การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือ
พืช จ านวนมากหรื อ ต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างร้ ายแรง ตลอดจนสิ นค้าทั่ว ไปที่ส ามารถนาไปประกอบ พัฒ นา
เสริมสร้าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยมีระบบการควบคุมการส่งออก
การส่งกลับ การนาเข้า การถ่ายลา การผ่านแดน การเป็นนายหน้า และการดาเนินการใด ๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งประเทศไทย
ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อ ๒๕ ของกฎบัตรสหประชาชาติ
ที่จ ะต้องปฏิบั ติตาม แต่กฎหมายที่ใช้บั งคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ส ามารถครอบคลุ มการปฏิบัติตามข้อมติฯ
ได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการควบคุมการเป็นนายหน้าและสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้อง
ใช้ ร ะบบคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายและแนวทางการควบคุ มการแพร่ ขยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ท าลายล้ างสู งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใช้ ร ะบบอนุ ญ าตหรื อ
มาตรการอื่นใดสาหรับการกระทากิจกรรมควบคุมและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้ างสู งที่กาหนดเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมั่ นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และกาหนด
ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ตลอดจนโทษทางปกครองและทางอาญาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถ
ควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารควบคุมสินคาที่เกีย่ วจของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารควบคุมสินคาที่เกี่ยวของ
กับการแพรขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทําลาย
ลางสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๘๕
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
http://www.ratchakitcha.soc.go.t
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บัง คับ เมื่อ พ้น กาหนดหกสิบ วัน นับ แต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สภาองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค” หมายความว่ า สภาขององค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรของผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบคน
ขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าการรวมตัว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัด
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
“นายทะเบียนประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย
มาตรา ๔ องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันดาเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๕ องค์กรของผู้บริโภคที่จะรวมตัวกันดาเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
หรือที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ เ ป็ น องค์กรของผู้ บริโ ภคที่จั ด ตั้ง ขึ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อมหรือ ถูกครอบงา
โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิ ติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือ
โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
(๒) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคล
ตาม (๑) เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรตามมาตรา ๖
มาตรา ๖ องค์กรของผู้บริโภคใดที่มีลักษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) ประสงค์จะเข้าร่วม
จัด ตั้งหรือเป็น สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้
ต่อนายทะเบียน โดยจะแจ้งต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดที่ผู้แจ้งมีภูมิลาเนาอยู่ก็ได้
องค์กรของผู้บริโภคที่จะแจ้งการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
การแจ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบและวิ ธีก ารที่ น ายทะเบี ย นกลางก าหนด ซึ่ ง จะก าหนดให้ แ จ้ง
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ผู้แจ้งสามารถดาเนินการได้โดยสะดวกด้วยก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการกาหนดแบบและวิธีการตามวรรคสาม ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็น
และให้รับฟังความคิดเห็นขององค์กรของผู้บริโภคประกอบด้วย
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง และเห็ น ว่ า เป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๕ แล้ ว
ให้นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดผู้รับแจ้งออกหลักฐานการแจ้งไว้ให้แก่ผู้แจ้ง และ
ให้ น ายทะเบียนกลางประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
มาตรา ๗ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็น
นายทะเบียนกลาง มีห น้ าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร และ
มีหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจาจังหวัด
มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ส่งรายชื่อ
องค์กรของผู้บริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยเร็วเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบตามมาตรา ๖ วรรคห้า
มาตรา ๘ ผู้ใดเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๖ มีลักษณะไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๕ ให้มีสิทธิยื่นคาคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานต่อนายทะเบียนกลางได้
เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัย
โดยเร็ว ในกรณีที่เห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕ ให้เพิกถอนการรับแจ้ง
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องทราบ
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนกลางให้เป็นที่สุด
มาตรา ๙ องค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามมาตรา ๕ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบองค์กร
มีสิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อนายทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
เมื่อได้แจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคที่ยินยอมเข้าร่วมใน
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ได้จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์กรของผู้บริโภคที่นายทะเบียนกลาง
ได้ ป ระกาศการรั บแจ้ง ตามมาตรา ๖ วรรคห้ า ไว้ ค รั้ ง สุ ด ท้ ายก่ อนวัน ที่แ จ้ง ตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ผู้เริ่มก่อการจะขอให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวน
ให้องค์กรของผู้บริโภคมาแสดงความยินยอมเข้าร่วมต่อนายทะเบียนกลางแทนผู้เริ่มก่อการก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว
ให้ แ จ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นกลางทราบพร้ อ มด้ว ยหลั ก ฐานการยิ นยอมเข้า ร่ วมขององค์ กรของผู้ บริโภค
เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ประกาศการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวนตามวรรคสาม เมื่อนายทะเบียนกลางรวบรวม
องค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนตามจานวนและภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนกลาง
ดาเนินการตรวจสอบและประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสี่ต่อไป
การประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้นายทะเบียนกลางดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ไ ด้รับแจ้งตามวรรคสี่หรือวันที่รวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วน
ตามวรรคห้า
องค์กรของผู้บริโภคที่เข้าชื่อตามวรรคหนึ่งหรือยินยอมเข้าร่วมตามวรรคสองแล้ว จะขอถอนชื่อออก
และจะเข้าชื่อกับคณะผู้เริ่มก่อการอื่นหรือยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคอื่นไม่ได้
เว้นแต่มิได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคภายในกาหนดเวลาตามที่ได้เริ่มก่อการไว้
มาตรา ๑๐ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งตามมาตรา ๙ เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านและดาเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่า
องค์กรของผู้บริโภคที่เป็นผู้เริ่มก่อการและที่ได้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามมาตรา ๙ เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคนับแต่วนั ที่ประกาศจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือการครอบงาหรือการสั่งการ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๑๑ เมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา ๙ แล้ว ให้คณะผู้เริ่มก่อการ
จัดทาร่างข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๒) เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๓) กาหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) กิจการอื่นที่คณะผู้เริ่มก่อการเห็นสมควร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๒) แนวทางในการดารงความเป็นอิสระตามมาตรา ๑๐
(๓) โครงสร้ างของการบริ หารงานซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องมี คณะกรรมการนโยบายที่ ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน และกรรมการนโยบายตามที่กาหนด และคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการนโยบาย โดยกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๓ และตัวแทนขององค์กรของผู้บริโภค
จากพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะให้มีคณะกรรมการบริหารด้วยหรือไม่ก็ได้
(๔) โครงสร้างขององค์กรซึ่งอย่างน้อยต้องมีสานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงาน
ประจาจังหวัดซึ่งอาจมีทุกจังหวัดหรือบางจังหวัดตามที่เห็นสมควร ตลอดทั้งวิธีการบริหารงานของสานักงาน
สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอย่างน้อยต้องมีเลขาธิการสานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหัวหน้าสานักงาน
และวิธีการบริหารงานในหน่วยงานประจาจังหวัด รวมตลอดทั้งผู้มีอานาจกระทาการแทนสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค
(๕) หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับองค์กรของผู้บริโภคเข้าเป็นสมาชิก และสิทธิ หน้าที่
และประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ สมาชิกต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน
มิให้องค์กรของผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกได้
(๖) จรรยาบรรณและการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและโทษกรณี
มีการละเมิดจรรยาบรรณ
(๗) ค่าลงทะเบียน ค่าบารุง และค่าบริการที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(๘) การบัญชีและการเงิน การสอบบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาองค์กร
ของผู้บริโภค
(๙) การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินบาเหน็จ รางวัลพนักงาน รวมทั้งระเบียบ วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องแจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบและเผยแพร่ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโ ภคอย่างน้อยต้องประกอบด้ว ย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการเงินและการธนาคาร
(๒) ด้านการขนส่งและยานพาหนะ
(๓) ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
(๔) ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๕) ด้านบริการสุขภาพ
(๖) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
(๗) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๘) ด้านบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค นอกจากมีอานาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้
จัดตั้งแล้ว ในฐานะเป็นผู้แทนผู้บริโภค ให้มีอานาจดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒) สนับสนุนและดาเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและ
บริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือ
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๓) รายงานการกระทาหรือละเลยการกระทาอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(๔) สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ องค์ ก รของผู้ บ ริโ ภคในการรั กษาประโยชน์ ของผู้ บ ริ โภคให้ มี
ประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัด
และเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค
(๖) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาท
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งก่อนและในระหว่างการดาเนินคดีต่อศาล
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ หรือ
ให้ความช่วยเหลือในการดาเนินคดีในกรณีที่ผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากการใช้สิทธิ
ในฐานะผู้บริโภคหรือใช้สิทธิแทนผู้บริโ ภค แล้วแต่กรณี และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้มีอานาจ
ประนีประนอมยอมความด้วย
(๘) จัดให้มีหรือรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรือ (๘) ถ้าเป็นการกระทาโดยสุจริต ให้สภาองค์กร
ของผู้บริโภคพ้นจากความรับผิด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับรายงานตาม (๓) ให้แจ้งผลการดาเนินงานให้สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในการดาเนินการตาม (๗) ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอานาจฟ้องคดีได้ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา
คดีปกครอง และคดีผู้บริโภค เช่นเดียวกับผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง และ
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค รวมทั้งเช่นเดียวกับคู่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และเมื่อศาลพิพากษาว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทาการละเมิด หรือผิดสัญญาต่อผู้บริโภค
ให้ ศาลสั่งให้ ผู้ประกอบธุรกิจชาระค่าใช้ จ่ายและค่าป่วยการให้ แก่สภาองค์ กรของผู้บริโภคไม่น้อยกว่ า
ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ชาระให้แก่ผู้บริโภค เว้นแต่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ให้ศาลสั่ง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนดังกล่าวและชาระค่าป่วยการให้เท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ ให้เป็นหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกและ
ผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะยังประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค และการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค
มาตรา ๑๖ ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคตามที่สภาองค์กร
ของผู้บริโภคเสนอ
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
โดยอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค
ในกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าจานวนเงินที่คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อ
การดาเนินงานตามวรรคสอง สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีหนังสือขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนเพื่อจัดให้
เพียงพอก็ได้
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดาเนินงานของ
สภาองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มีการประเมินผล
การดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามระยะเวลาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
สามปี
การประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาโดยสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางและ
มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคกาหนด
การประเมินผลการดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏใน
ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนาสภาองค์กรของผู้บริโภค และการสนับสนุนจากประชาชน
หรือในด้านอื่นตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้กาหนดเพิ่มเติมขึ้น
มาตรา ๑๘ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เพื่อทราบภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให้ประธานกรรมการนโยบายสภาองค์กร
ของผู้บริโภคชี้แจงการดาเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจงด้วยวาจาได้
มาตรา ๑๙ เมื่อมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา ๙ วรรคสี่เป็นครั้งแรก
หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าสามร้อยห้าสิบล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดาเนินการให้เกิดการรวมตัวกันของ
องค์กรของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเกิดพลังอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกัน
จั ดตั้งเป็ น องค์กรที่มีความเป็ น อิส ระเพื่อให้ เกิดพลั งในการคุ้มครองและพิทัก ษ์สิ ทธิของผู้ บริโ ภคโดยได้ รั บ
การสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุน
ด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารจัดตัง้ สภาองคกร
ของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความว่า สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้า
เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่
ประชาชน โดยมีการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

“โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ” หมายความว่า โครงการที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
มาตรา ๔ ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการประชารัฐสวัส ดิก าร
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผู้ อานวยการสานั กงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่ งตั้งจากผู้มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่น
อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดประชารัฐสวัสดิการ
ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการคลังคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
และแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) และการให้พ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต ต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕
ในกรณี ที่กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ พ้น จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ างภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง ว่ า งลง ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง
ในกรณีที่วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นดารงตาแหน่งแทนก็ได้
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนการดาเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ
ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดารงชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้ อยตามโครงการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ งรัฐ เพื่ อ ลดภาระค่ าใช้จ่ ายในครัว เรือ นและค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จาเป็น ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทาขึ้นโดยหน่ วยงานของเอกชน
มูล นิธ ิ หรือ องค์ก รสาธารณประโยชน์ เพื ่อ ช่ว ยเหลือ ประชาชนในภาวะลาบากทุก ประเภท
เสนอคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอโครงการให้ เป็ น ไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) จัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ใช้ ในการจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร
การกากับดูแล การบริหารจัดการ และการประเมินผลการดาเนินการ ได้อย่างเหมาะสม
(๔) กากับดูแลการบริห ารจัด การ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ
(๕) ประเมินผลการดาเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือการจัดประชารัฐสวัสดิการที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมให้เลื่อนการประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในการเสนอนโยบาย แผนการดาเนินงาน มาตรการหรือโครงการตามมาตรา ๘ (๑)
และการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมตามมาตรา ๘ (๒) ให้คณะกรรมการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน ประมาณการรายจ่าย วิธีการประเมินผล การวัดความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
มาตรา ๑๒ การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดารงชีพแก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ดาเนินการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการตามมาตรานี้อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ให้กระทรวงการคลังออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การออกและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๑๓ ให้ สานั กงานทาหน้าที่ เป็น สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้ ง
ให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ
(๒) บริหารจัดการฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้ น้อย เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ได้อย่างเหมาะสม
(๓) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) จัดทารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน
(๕) รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติของคณะกรรมการ
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(๗) ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชารัฐ
สวัสดิการและการดาเนินงานของกองทุน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็น
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็น
การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากทุกประเภท
มาตรา ๑๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๒๕
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและดอกผลของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๖ เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(๒) การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ
หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากทุกประเภท
(๓) การดาเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๗ เงินกองทุนให้ฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๘ ให้สานั กงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัด ทา
รายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ
มาตรา ๑๙ ให้สานักงานจัดทารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้ คณะกรรมการน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญ ชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๒๑ ให้สานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
ของกองทุน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๒๒ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนอ
รายงานประจาปีของกองทุนต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รายงานนี้ให้กล่าวถึ ง
ผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของกองทุน
รายงานการเงิน พร้อมด้ว ยรายงานการสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญ ชี ทั้งนี้ ให้เปิ ด เผยรายงานดังกล่าว
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอีกต่อไป
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบด้วย ให้กองทุนยุบเลิกเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
มาตรา ๒๔ เมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีเพื่อตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือหลังจากการชาระบัญชีให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๔ (๑)
(๒) (๓) และวรรคสอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔ (๔) และให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔ (๔)
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔ วรรคสาม ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๗ โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา ๘ (๑)
มาตรา ๒๘ การออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้นาข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ มาใช้ บั งคั บ แก่ ก องทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยอนุ โลม เท่ า ที่ ไม่ ขั ด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งรัก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน อั น จะมี ผ ลท าให้ ป ระชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยมี ปั จ จั ย ที่ เพี ย งพอและสามารถ
ดารงชีวิต ได้อย่ างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดสวัสดิ การเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๑

พระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ัญญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริม
ให้การกากับดูแลกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการอานวย
ความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกบทนิยามคาว่า “คู่สัญญา” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ กความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ หรือ
การส่งมอบเงินตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
(๕) หลั ก เกณฑ์ ใ นการโอนเงิ น ออกจากบั ญ ชี ดู แ ลผลประโยชน์ ในกรณี ที่ สั ญ ญาก าหนด
ให้มีการส่งมอบเงิน”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการดูแ ล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการชาระหนี้
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือ
เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้บรรดาที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้ง
ดาเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เมื่ อ คู่ สั ญ ญาตกลงกั น ให้ มี ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญา ให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาดาเนินการจัดทาสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๖
ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามสัญญา
ที่มีการชาระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดาเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพื่อสัญญารายนั้น
กับสถาบันการเงิน และนาเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในหนึ่งวันทาการ

80
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงิน
ทุกครั้ง โดยให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินตามสัญญา และ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแจ้งเป็นหลักฐานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการฝากเงินนั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ และห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้า ที่ ดู แ ล
การปฏิบัติตามสัญญาที่มีการชาระเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องแจ้งหลักฐานให้คู่สัญญาทราบถึง
รายการฝากหรือโอนเงิน และจานวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
ครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน์
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาโอนเงินพร้อมดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ หรือจัดให้มีการโอน
หรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการโอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาต้องโอนเข้าบัญชีของคู่สัญญาซึ่งมีสิทธิได้รับเงินโดยตรง และต้องแจ้ งหลักฐานการโอนเงินให้
คู่สัญญาดังกล่าวทราบโดยทันที”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงิน เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์เลิกกัน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) ให้ คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงินได้รับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ หรือ
(๒) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้รับเงิน
และดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องกระทาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงิน เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงและได้มีการโอนเงินออกจากบัญชีดูแล
ผลประโยชน์หมดสิ้นแล้ว ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๗
วรรคสอง และแจ้งให้คู่สัญญาทราบโดยทันที”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
(๔) ออกประกาศกาหนดค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๘
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตาม (๓) และ (๔) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
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๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ป รากฏต่อ คณะกรรมการว่าผู้ ดูแลผลประโยชน์ของคู่ สัญ ญาผู้ใด
ดาเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ วรรคสาม มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ปรับปรุง ระงับ
การกระทาที่ฝ่าฝืน หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญาผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการ
พิจารณามีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๑๒ บรรดาประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมี ประกาศตามพระราชบัญญัติก ารดูแ ลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่ สั ญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้ บั งคั บ เฉพาะแก่ สั ญญาต่ างตอบแทนที่ คู่ สั ญญาฝ่ ายหนึ่ งมี ห นี้ ในการโอนหรื อ
ส่ งมอบทรั พย์ สิ นหรื อเอกสารอั นเป็ นหลั กฐานแห่ งหนี้ และคู่สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง มี หนี้ ในการช าระเงินเท่ านั้ น
ไม่สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอื่นได้ สมควรแก้ไขให้สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอื่นได้ด้วย
เพื่อประโยชน์ แก่ป ระชาชน และสมควรแก้ไขหน้าที่ข องผู้ ดูแลผลประโยชน์ ข องคู่สั ญญา วิธีการรับรอง
การฝากเงินและการแจ้งการฝากเงินไปยังคู่สัญญาให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และกาหนดให้คณะกรรมการกากับ
การประกอบกิ จ การดู แ ลผลประโยชน์ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน
ของคูสญ
ั ญา พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน
ของคูสญ
ั ญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖/๒ เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการผลิต
อากาศยาน การผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน และการบารุงรักษาอากาศยานของหน่วยซ่อม
ประเภทที่ ห นึ่ งส าหรั บ อากาศยานที่ มีม วลวิ่ งขึ้ นสู งสุ ด ตั้ง แต่ห้ าพั น เจ็ ด ร้อ ยกิ โลกรัม ขึ้น ไป อาจตรา
พระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๒๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๑/๓๓ และมาตรา ๔๑/๙๕ (๑) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของ
ผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และอานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้”
มาตรา ๔ ผู้ ใ ดซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ท าการผลิ ตอากาศยานหรื อส่ ว นประกอบส าคั ญของอากาศยานอยู่ ในวั นก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ ให้ทาการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคาขออนุญาตผลิตต่อผู้อานวยการตามมาตรา ๔๑/๒๑ หรือ
มาตรา ๔๑/๓๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดิ นอากาศ (ฉบั บที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ วแต่ กรณี ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวั นนั บแต่ วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอแล้ว ให้ทาการผลิตต่อไปได้จนกว่าผู้อานวยการจะแจ้ง
ไม่อนุญาต
การออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการพิจารณาและมีคาสั่งภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ในระหว่ า งการผลิ ต ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ อ านวยการมีอ านาจก าหนดวิธี การ เงื่ อ นไขหรือ
ข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งาน ตลอดจนการทาเครื่องหมายและรหัสกากับไว้ที่อากาศยาน
หรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่ทาการผลิตหรือที่ผลิตมาแล้ว และการออกและการติดกากับ
หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานดังกล่าวได้ ตามมาตรา
๔๑/๒๗ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๕๕ มาตรา ๔๑/๕๖ และมาตรา ๔๑/๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่การผลิ ตอากาศยาน การผลิต
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน และการซ่อมอากาศยานของหน่วยซ่อมอากาศยานบางประเภท เป็นกิจการ
ที่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกิจการดังกล่าวอันจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เรื่องทุนและอานาจการบริหาร
กิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน และ
ผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งสาหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัม
ขึ้นไป โดยกาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตและ
ใบรับรองดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและอานาจการบริหารกิจการซึ่งโดยทั่วไปต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้มีสัญชาติไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

เลม ๗๑ ตอนที่ ๕๘ หนา ๑๒๔๙
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๙๗

๒

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๘

เลม ๗๒ ตอนที่ ๖๓ หนา ๑๓๓๙
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๙๘

๓

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๒

เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๕๖
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๔

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๐๔

เลม ๗๘ ตอนที่ ๗๖ หนา ๑๐๖๔
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๔

๕

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๐๗

เลม ๘๑ ตอนที่ ๖๖ หนา ๔๘๑
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗

๖

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๑๔

เลม ๘๘ ตอนที่ ๑๐๖ หนา ๖๖๒
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔

๗

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๑

เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐๓
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑

๘

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๒๕

เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๖
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

๙

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๑๐

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

๑๑

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

๑๒

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
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ลําดับที่
๑๓

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๐๐
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลการบินพลเรือนและการจัดระเบียบการประกอบกิจการเกี่ยวกับการเดินอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานของสากลยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศ และประโยชน์สาธารณะอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ภาคผนวก” และคาว่า “การบินพลเรือน” ระหว่าง
บทนิยามคาว่า “อนุสัญญา” กับคาว่า “อากาศยาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
““ภาคผนวก” หมายความว่า ภาคผนวกและบทแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกของอนุสัญญา
เพื่อกาหนดมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับการบินพลเรือนที่มีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทย
“การบินพลเรือน” หมายความว่า การเดินอากาศ การปฏิบัติการของอากาศยานพลเรือน
เพื่อวัตถุประสงค์ของการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ การทางานทางอากาศ หรือการบินทั่วไป
และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจกรรมดังกล่าว”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “อากาศยานราชการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบั บที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““อากาศยานราชการ” หมายความว่า อากาศยานที่ใช้ในราชการตามที่กาหนดในมาตรา ๕”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ดาเนินการหน่วยซ่อม”
กับคาว่า “สนามบิน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
““บริการการเดินอากาศ” หมายความว่า บริการการจัดการจราจรทางอากาศ บริการระบบสือ่ สาร
ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน บริการข่าวสารการบิน
บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ซึ่งจัดให้มีขึ้นสาหรับการจราจรทางอากาศในทุกช่วงของการปฏิบัติการบิน
“การจัดการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า การจัดการจราจรทางอากาศและห้วงอากาศ
อย่างพลวัตและบูรณาการ ซึ่งได้แก่ บริการจราจรทางอากาศ การจัดการห้วงอากาศ และการจัดการ
ความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ
“บริการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลสาหรับเที่ยวบิน การเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือน การแนะนาจราจรทางอากาศ หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่ควบคุม
เขตประชิดสนามบิน และบริเวณสนามบิน

92
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“บริ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิน ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การตรวจและรายงาน
สภาพอากาศบริเวณสนามบิน การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน หรือการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็น
อันตรายต่อการบิน
“บริ ก ารข่ า วสารการบิ น ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และข่ า วสาร
ด้านการบินซึ่งจาเป็นต่อความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความมีประสิทธิภาพของการเดินอากาศ
ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบที่กาหนด
“บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ” หมายความว่า บริการ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อออกแบบ จัดเก็บ ข้อมูลและเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง บารุงรักษาและทบทวน
วิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้การเดินอากาศมีความปลอดภัยถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ
“บริ ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ จั ด ตั้งขึ้น
เพื่อเฝ้าระวังอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ โดยใช้
ทรัพยากร อากาศยาน เรือ ยานพาหนะอื่น และอาคารสถานที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน
“การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งคนโดยสาร สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ เพื่อบาเหน็จทางการค้า
“ผู้ตรวจสอบด้านการบิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้อานวยการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านการบิน และผู้ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
“สมาชิกลูกเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ดาเนินการเดินอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ
บนอากาศยาน
“วั ต ถุ อั น ตราย” หมายความว่ า วั ต ถุ ห รื อ สารที่ ส ามารถก่ อให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ สุ ขภาพ
ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ในขณะขนส่งทางอากาศ ที่ผู้อานวยการกาหนดเป็นวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๑๕/๒๘
“การทางานทางอากาศ” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานเพื่อการบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การถ่ายภาพ การสารวจ การสังเกตการณ์
การลาดตระเวน การบินทดสอบ การโฆษณาโดยใช้อากาศยาน หรือการลากเครื่องร่อนหรือลากป้ายโฆษณา
“การบินทั่วไป” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานนอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์และการทางานทางอากาศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“สถานที่ทาการ” หมายความรวมถึงสนามบิน โรงเก็บอากาศยาน หน่วยซ่อมที่ได้รับการรับรอง
โรงงาน ลานจอด ที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง สานักงานของผู้ประกอบการ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า สถานที่จัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่เก็บพัสดุอากาศยาน ยานพาหนะ และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
“สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ เครื่องมือหรือสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบินอย่างอื่น ที่ใช้หรือสามารถใช้หรือ
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับช่วยในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมถึงสนามบิน พื้นที่ลงจอด ไฟ
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ สาหรับการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศ การส่งสัญญาณ การค้นหาทิศทางวิทยุ
หรือวิทยุ หรือการสื่อสารโดยแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ และโครงสร้างหรือกลไกอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาทางหรือควบคุมเที่ยวบินในอากาศหรือการขึ้นลงของอากาศยาน
“ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ” หมายความว่า ห้วงอากาศเหนือระดับความสูงขั้นต่า
ที่กาหนดไว้เพื่อการทาการบิน และห้วงอากาศที่จาเป็นต่อความปลอดภัยในการบินขึ้นและลงจอดของ
อากาศยาน”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “การรั ก ษาความปลอดภั ย ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““การรักษาความปลอดภัย ” หมายความว่า การป้องกันการกระทาอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินพลเรือน”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “การรักษาความปลอดภัย”
กับคาว่า “ลานจอดอากาศยาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การกระทาหรือ
พยายามกระทาการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงการกระทา ดังต่อไปนี้
(๑) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การทาลายอากาศยานในระหว่างบริการ
(๓) การจับบุคคลเป็นตัวประกันในอากาศยานหรือในสนามบิน
(๔) การบุกรุกโดยใช้กาลังเข้าไปในอากาศยานหรือที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ
(๕) การนาอาวุธ หรือกลอุปกรณ์ วัตถุหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายขึ้นไปในอากาศยานหรือ
เข้าไปที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๖) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการอันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การบาดเจ็บสาหัส
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๗) การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยของ
อากาศยานระหว่างการบินหรือขณะอยู่บนพื้นดิน หรือความปลอดภัยของผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ
เจ้าหน้าที่ภาคพื้น หรือสาธารณชน ที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๘) การกระทาในลักษณะอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
“การตรวจค้น” หมายความว่า การใช้วิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอืน่ ใดสาหรับตรวจจับอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายใด ๆ
“คาสั่งการรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า คาสั่งที่ออกตามมาตรา ๕๐/๒๒
“ตัวแทนควบคุม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๕๐/๓๑
“การไปรษณีย์ควบคุม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุมจากผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๕๐/๓๑”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ดาเนินการเดินอากาศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือ
การดาเนินการรูปแบบอื่นใด”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ดาเนินการเดินอากาศ” กับ
คาว่า “สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
““ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่ให้บริการมายังหรือออกจากราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น
หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือการดาเนินการรูปแบบอื่นใด
“ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ” หมายความว่า ใบรับรองที่ออกให้แก่ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
เพื่อรับรองว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นมีความสามารถดาเนินการเดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของประเทศอื่น”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงคมนาคม เป็ น รองประธานกรรมการ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และกรรมการอื่นอีกจานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ด้ านการบิ น พลเรื อ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน และ
ให้ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ กรรมการอื่นอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
มาตรา ๙ กรรมการอื่นย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
ถ้ามีการพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีหน้าที่และอานาจในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนตามกฎหมาย
และตามอนุสัญญาและภาคผนวก และให้มีห น้าที่และอานาจตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ และพิจารณาอนุมัติแผนนิรภัย ใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนอานวยความสะดวกใน
การบิน พลเรือนแห่ งชาติ แผนแม่บทการจัด ตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ และแผนด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๒) รับปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี
(๓) กาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมการบิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศของประเทศไทย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
(๖) ออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๗) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผู้อานวยการ
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณค่าบริการการเดินอากาศ
(๙) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมกากับการบินพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารคานวณค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่ง
และอัตราขั้นสูงตามมาตรา ๔๑/๑๓๐
(๑๑) ก าหนดอัต ราและเงื่ อนไขการเรีย กเก็บค่า บริการ ค่ า ภาระ หรื อ เงินตอบแทนอื่น ใด
ในสนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๖ (๒) และ (๓)
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นกลไกยุติข้อขัดแย้งระหว่างสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศตาม (๑) ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศดังกล่าว”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การกากับดูแลการบินพลเรือน มาตรา ๑๕/๗
มาตรา ๑๕/๘ มาตรา ๑๕/๙ มาตรา ๑๕/๑๐ มาตรา ๑๕/๑๑ มาตรา ๑๕/๑๒ มาตรา ๑๕/๑๓
มาตรา ๑๕/๑๔ มาตรา ๑๕/๑๕ และมาตรา ๑๕/๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๑/๑
การกากับดูแลการบินพลเรือน
มาตรา ๑๕/๗ ให้ ส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยมี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบใน
การกากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศในเรื่อง ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
(๒) ลักษณะและมาตรฐานทางวิศวกรรมและทางเทคนิคของอากาศยาน ผลิตภัณฑ์ สนามบิน
และบริการการเดินอากาศ ในการปฏิบัติการการบินพลเรือน รวมทั้งการบารุงรักษา
(๓) การจดทะเบีย นและเครื่อ งหมายอากาศยาน การจดทะเบีย นสิ ท ธิและผลประโยชน์
ในอากาศยาน และการกาหนดเอกสารประจาอากาศยาน
(๔) มาตรฐานอากาศยาน การรับรองแบบ การรับรองการผลิต และการรับรองความสมควร
เดินอากาศ
(๕) คุณลักษณะและมาตรฐานทางเทคนิคในการควบคุมอากาศยาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ควบคุมอากาศยานและผู้ประจาหน้าที่
(๖) การออกใบรั บ รอง ใบอนุ ญ าต ใบส าคั ญ หนั ง สื อ อนุ ญ าต หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เส้น ทางการบิน เขตควบคุมการบิน บริเวณที่ใช้เป็นที่จอดหรือหยุดอากาศยานหรือ
ยานพาหนะอย่างอื่น และการจัดการพื้นที่โดยรอบสนามบินและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๘) การดูแลการขนส่งคนโดยสารและของที่ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือภาระ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบินพลเรือน
(๙) การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอานวย
ความสะดวกในการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและภาระทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
(๑๐) การดาเนินการเกี่ยวกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน และอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับ
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน
(๑๑) การประกอบกิจการการบินพลเรือน มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการและอัตราค่าบริการ การป้องกันการผูกขาด และมาตรการการยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ
(๑๒) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕/๘ ในการกากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา ๑๕/๗ ให้สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยมีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ประสานงานและให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
(๓) วางแผน ประสานงาน และจัดทาแผนแม่บทห้วงอากาศ เพื่อการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ
ของประเทศไทยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทา ติดตาม ประสานงาน และขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนอานวยความสะดวก
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทหรือ
แผนหลักระดับประเทศด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ รัฐบาลในการเจรจากับประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดทาความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(๖) เป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลและช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่รัฐภาคีอื่นได้ร้องขอให้ประเทศไทยดาเนินการ
ตรวจสอบติดตามด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๑๕/๙ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘ สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหรือคานึงถึงอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณี
ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี แล้วแต่กรณี และให้รวมถึง
การดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย
การอานวยความสะดวก การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๒) จัดทามาตรการเพื่ออนุวัติการ และติดตามให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและ
ภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลการบินพลเรือน
(๓) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การกากับดูแลการบินพลเรือนเกิดผลสัมฤทธิ์
มาตรา ๑๕/๑๐ ให้ ผู้ อ านวยการมี อ านาจก าหนดมาตรการหรื อการด าเนิ นการที่ จ าเป็ นต่ อ
การกากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา ๑๕/๗ และการดาเนินงานของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๘ แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และ
การประกอบกิจการการบินพลเรือน

99
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ ความสมควร
เดิน อากาศ การบารุงรักษา การฝึกอบรมด้านการบิน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ
(๓) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ เจ้าหน้าที่
สนามบินและบุคคลอื่น อากาศยาน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน สิ่งอานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ ตลอดจนการป้องกันการกระทาให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน
หรือให้อากาศยานเกิดความเสียหาย และการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๔) การเข้าออกและการจัดสรรเวลาการเข้าออกสนามบินของอากาศยาน
(๕) การทดสอบ ตรวจสอบ หรือการตรวจตราอากาศยาน เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้หรือ
มีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการการบินพลเรือน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ทาการ
หรือสถานที่ที่มีไว้ใช้เพื่อประกอบกิ จการการบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน รวมถึง
การทดสอบหรือการตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่ สมาชิกลูกเรือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
(๖) ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามของผู้ประจาหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือนและอากาศยาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในพระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อกาหนดสาหรับกรณีตาม (๑) (๒)
และ (๓) หรือออกระเบียบสาหรับกรณีตาม (๔) (๕) และ (๖) ในการกากับดูแลให้เป็นไปตามเรื่อง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากเรื่องที่กาหนด และคานึงถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในเรื่องนั้น ๆ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นด้วย
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเพื่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
อย่างทันท่วงที ผู้อานวยการอาจดาเนินการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแล
การบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องใดตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการ
กับเหตุฉุกเฉินนั้น โดยไม่ต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสามก่อน แต่ต้องแจ้งหรือเผยแพร่
ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว ในการดาเนินการเช่นว่านี้ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งระงับหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนไว้เป็นการชั่วคราวได้จนกว่าจะได้มีการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อ
การกากับดูแลการบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องนั้นแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการประกาศเผยแพร่มาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลที่กาหนดขึน้
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามรูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมที่ผู้อานวยการ
กาหนด
ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลการบินพลเรือนที่ผู้อานวยการกาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลการบินพลเรือนนั้นโดยเคร่งครัด
มาตรา ๑๕/๑๑ ในการก าหนดมาตรการหรื อ การด าเนิ น การที่ จ าเป็ น ต่ อ การก ากั บ ดู แ ล
การบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องใดตามมาตรา ๑๕/๑๐ หากในเรื่องนั้น
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรือหน่วยงานของรัฐด้านกากับดูแล
การบิน หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อปฏิบัติ หรื อ
เอกสารอื่นใดไว้แล้ว ผู้อานวยการอาจนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ดงั กล่าว
มากาหนดในเรื่องที่ต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๕/๑๐ เพื่อใช้บังคับกับการบินพลเรือนของประเทศได้
หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และกระบวนการในการพิ จารณาน ามาตรฐาน ระเบี ยบ ข้ อก าหนด
ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นใดมากาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๒ ในกรณีที่ผู้อานวยการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประจาหน้าที่ อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ ความสมควรเดินอากาศ การบารุงรักษา การฝึกอบรมด้าน
การบิน สนามบิน สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ การรักษาความปลอดภัย
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน ให้ผู้อานวยการจัดให้มีระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผลจาก
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย
มาตรา ๑๕/๑๓ ให้ สานั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัด ทาและรักษาไว้ซึ่งระบบ
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐาน อย่างน้อยตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๒) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๓) ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ที่มีไว้สาหรับ
ใช้กับอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๔) ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง ใบแทน และการอนุญาต
หรือการอนุมัติอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการกาหนดให้จัดเก็บ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการจัดทาระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยเอกสารหลักฐาน
ตาม (๒) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียน รวมถึงส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อผู้อานวยการ
เพื่อบันทึกไว้ในระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามที่
ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๔ เพื่ อประโยชน์ แห่ งการบิ นพลเรื อนของประเทศและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ หากผู้อานวยการเห็นสมควรอาจยกเว้นมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแล
การบินพลเรือน หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคล อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ สนามบิน หรือบริการเกี่ยวกับการบินใด ๆ
เป็นรายกรณีได้ โดยการยกเว้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
การดาเนินการเพื่อยกเว้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ปรากฏต่อ
ผู้อานวยการก่อนที่จะมีการดาเนินการยกเว้นดังกล่าว
(๑) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน
หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นครบถ้วนแล้ว และไม่มีความจาเป็น
ต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป
(๒) การดาเนินการที่จะกระทาหรือกาลังกระทาอยู่นั้นเป็นไปตามหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน หรือข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้น
(๓) มาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน หรือข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นโดยสภาพไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้กับกรณีนั้นอีก
(๔) ข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณี นั้ น ท าให้ ม าตรการหรื อ การด าเนิ น การที่ จ าเป็ น ต่ อ การก ากั บ ดู แ ล
การบินพลเรือน หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นไม่เหมาะสมหรือ
ไม่มีความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติ และอาจเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทางการบินพลเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการยกเว้น
เมื่อผู้อานวยการดาเนินการยกเว้นในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามวิ ธี ก ารที่ ผู้อ านวยการก าหนด ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกาศลงในระบบเครื อข่ า ยสารสนเทศของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๑๕ ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้านการบิน ซึ่งจะเป็นหรือมิได้เป็นพนักงาน
ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยต้องมีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกากับดูแลด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรการและการดาเนินการกากับดูแล
การบินพลเรือนที่กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนดหรือผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่ผู้อานวยการกาหนด
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๖ ผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕/๑๕ มีหน้าที่และอานาจ
รับผิดชอบในการดาเนินการทดสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจตราอากาศยานสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ และอุปกรณ์อื่นที่ผู้ประกอบกิจการได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการการบินพลเรือน
สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน สถานที่ทาการหรือสถานที่ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการ
การบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน รวมถึงการทดสอบหรือตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่
สมาชิกลูกเรือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
ในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจตราตามวรรคหนึ่ง หากพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินแจ้งข้อบกพร่องและกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นั้น แก่ผู้ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ และแจ้งให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว เมื่อผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจสอบด้านการบินเพื่อตรวจสอบหรือตรวจตราให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และการประกอบกิจการการบินพลเรือน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แล้วรายงานให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านการบิน ต้องมีและแสดงบัตรประจาตัวไว้ตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ แบบและการออกบัตรประจาตัวของผู้ตรวจสอบด้านการบินให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
ให้ผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๒ การกากับดูแลการบริการการเดินอากาศ
มาตรา ๑๕/๑๗ มาตรา ๑๕/๑๘ มาตรา ๑๕/๑๙ มาตรา ๑๕/๒๐ มาตรา ๑๕/๒๑ มาตรา ๑๕/๒๒
มาตรา ๑๕/๒๓ มาตรา ๑๕/๒๔ มาตรา ๑๕/๒๕ และมาตรา ๑๕/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หมวด ๑/๒
การกากับดูแลการบริการการเดินอากาศ
มาตรา ๑๕/๑๗ ให้ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นตอนและการให้บริการการเดินอากาศ
(๒) การจัดการจราจรทางอากาศ
(๓) ระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(๔) อุตุนิยมวิทยาการบิน
(๕) ข่าวสารการบิน
(๖) การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
(๗) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๑๕/๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดจัดให้มีบริการการเดินอากาศ สาหรับบริเวณห้วงอากาศ
เหนือพื้นดินและพื้นน้าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับใบรับรองในเรื่องนั้น
จากผู้อานวยการ
ห้ ว งอากาศเหนื อพื้น ที่น อกทะเลอาณาเขตหรือห้วงอากาศที่ไม่ได้อ ยู่ภ ายใต้อาณาเขตของ
ประเทศใด หากมีความจาเป็นต้องมีบริการจราจรทางอากาศ ให้รัฐมนตรีทาความตกลงกับรัฐภาคีใน
ภูมิภาคเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการจราจรทางอากาศเหนือห้วงอากาศบริเวณนั้น
มาตรา ๑๕/๑๙ ผู้ที่จะขอรับใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด ต้องเป็นนิติบุคคลตามที่
ผู้อานวยการประกาศกาหนด และให้ยื่นคาขอใบรับรองต่อผู้อานวยการ พร้อมทั้งคู่มือการดาเนินงาน
และเอกสารหลักฐานอื่น
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๐ ผู้อานวยการจะออกใบรับรองบริการการเดินอากาศให้แก่ผู้ขอได้เมื่อผู้ขอ
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕/๑๙
ในการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการอาจกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับ
การดาเนินงานได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๒๑ ใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด ให้มีอายุตามที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
การขอและการต่อใบรับรองบริการการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๒ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานตามมาตรา ๑๕/๑๗ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
(๒) ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม เพี ย งพอ เสมอภาค และจั ด เก็ บ
ค่าบริการตามมาตรา ๑๕/๒๖
(๓) จัดให้มี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ปัจจัยมนุษย์
(๔) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความชานาญเพียงพอในการดาเนินงานและมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม
(๕) จัดทารายงานต่อผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ระเบียบและคู่มือการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัย
และการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และปัจจัยมนุษย์ ตาม (๓) ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานและมีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๓ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรับรองบริก ารการเดินอากาศฝ่ าฝื นหรือ ไม่ป ฏิ บัติต ามเงื่ อนไขหรือข้อจากัด
แนบท้ายใบรับรองที่ผู้อานวยการกาหนดตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕/๒๒ และผู้อานวยการได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่อาจแก้ไขปรับปรุง
การดาเนินงานให้เกิดความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาตามคาสั่งของผู้อานวยการ
(๒) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ ไม่ยินยอมให้ผู้อานวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน เข้าดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อานวยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินตามมาตรา ๑๕/๒๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการกาหนดระยะเวลาพักใช้ ใบรับรองบริการการเดินอากาศได้ตามที่เห็นสมควร
แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน
มาตรา ๑๕/๒๔ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองบริการการเดินอากาศได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศกระทาการ ดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศโดยแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๙ โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้รับใบรับรองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(ข) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕/๑๙
(ค) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจากัดแนบท้ายใบรับรองที่ผู้อานวยการกาหนด
ตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๕/๒๒ ที่ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกรณีที่ร้ายแรง
(๒) ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองและผู้ได้รับใบรับรองไม่ดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ถูกพั กใช้ใบรับรอง หรือมีการสั่งพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปภายใน
ช่วงเวลาสองปี
เมื่ อ ผู้ อ านวยการสั่ งเพิ ก ถอนใบรับ รองบริ การการเดิน อากาศ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรับ รองบริการ
การเดินอากาศส่งคืนใบรับรองต่อผู้อานวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งเพิกถอนใบรับรอง
มาตรา ๑๕/๒๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
การเดินอากาศ ให้ผู้อานวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการและสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๒) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
(๓) สั่งระงับการให้บริการในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คู่มือการดาเนินงานหรือที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย
(๔) สั่งให้ผู้ได้รับใบรับรองนาส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
การให้บริการและการปฏิบัติงาน
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศนัน้
มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๒๖ ผู้ไ ด้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศจะเรียกเก็บค่าบริการได้ตามอัตรา
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคานวณที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๓ การกากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตราย
และสิ่งของต้องห้ ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ มาตรา ๑๕/๒๗ มาตรา ๑๕/๒๘ มาตรา ๑๕/๒๙
มาตรา ๑๕/๓๐ และมาตรา ๑๕/๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๑/๓
การกากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตราย
และสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
มาตรา ๑๕/๒๗ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งวัตถุอันตราย
ไปกับอากาศยาน เว้น แต่จะได้รับใบอนุญาตดาเนินงานจากผู้อานวยการ และปฏิบัติต ามเงื่อนไข
ที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๘ ให้ผู้อานวยการมีอานาจดังต่อไปนี้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย
(๑) ออกประกาศกาหนดประเภทและรายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
(๒) ออกข้อกาหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ออกข้อกาหนด เงื่อนไข แนวทางในการบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
การให้หรือสาแดงข้อมูล ความรับผิดของผู้ขนส่ง ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง รวมถึงการกาหนดให้มี
การจัดทาแผนการฝึกอบรม รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
(๔) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
(๕) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย
มาตรา ๑๕/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งสิ่งของต้องห้าม
หรือต้องดูแลเป็นพิเศษ ไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตดาเนินงานจากผู้อานวยการ และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อานวยการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๓๐ ให้ ผู้ อ านวยการมี อานาจดังต่อ ไปนี้ ในการดาเนินการเกี่ย วกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
(๑) ออกประกาศกาหนดประเภทและรายการสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษที่อาจเป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
(๒) ออกข้อกาหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแล
เป็นพิเศษของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ออกข้อกาหนด เงื่อนไข แนวทางในการบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
การให้หรือสาแดงข้อมูล ความรับผิดของผู้ขนส่ง ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง รวมถึงการกาหนดให้มี
การจัดทาแผนการฝึกอบรม รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
(๔) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
(๕) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
มาตรา ๑๕/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรื อต้องดูแ ล
เป็นพิเศษไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะให้หรือสาแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อกาหนดของผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๑๕/๒๘ (๓) หรือมาตรา ๑๕/๓๐ (๓) แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๖/๕ เมื่อคณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้
ในการเดินอากาศของประเทศไทยตามมาตรา ๑๕ (๔) แล้ว ให้ผู้อานวยการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
เพื่อประโยชน์ของความปลอดภัยในการบิน
(๑) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การกาหนดเกี่ยวกับระยะสูงที่ปลอดภัยในการทาการบิน พฤติการณ์เพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน
การชนกันระหว่างอากาศยานด้วยกัน ระหว่างอากาศยานกับยานพาหนะและวัตถุบนพื้นดินหรือพื้นน้า และ
ระหว่างอากาศยานกับวัตถุในอากาศ
(๒) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการเดินอากาศและการทาการบินของอากาศยาน
(๓) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันบุคคลและทรัพย์สินบนภาคพื้น

108
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การออกข้อบังคับหรือข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการต้องคานึงถึงการป้องกันประเทศ
การบินพลเรือนและสิทธิบินผ่านห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศ ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไข หรือข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้วา่ จะเกิดความปลอดภัยต่ออากาศยาน และมีการใช้
ห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ในการใช้ห้วงอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร
อากาศยาน สนามบิน และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิน ต้องใช้หน่วยวัดที่ใช้ในการบินตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
การใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศตามมาตรานี้ให้ครอบคลุมถึงห้วงอากาศที่ประเทศไทย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางอากาศตามที่กาหนดในความตกลงระหว่าง
ประเทศ”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการเดินอากาศ
ผู้ประจาหน้าที่ บุคคลที่อยู่ในอากาศยาน ผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ และ
บุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยตามข้อบังคับ”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๒๑/๑ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยการบินพลเรือนในระดับประเทศซึ่งต้อง
สอดคล้ อ งกับ อนุ สัญ ญาและภาคผนวก รวมถึ งพั น ธกรณี ต ามความตกลงระหว่ างประเทศเกี่ยวกับ
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และต้องจัดให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติทุก ๆ ปี โดยแผนดังกล่าวให้มคี ณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการ
การบินพลเรือนแต่งตั้ง เพื่อขับเคลื่อนแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาหรือปรับปรุงแผนนิรภั ยในการบินพลเรือน
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดทาระบบการจัดการ
ด้านนิรภัยสาหรับกิจการการบินพลเรือนของตนให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
ดังกล่าว
ให้ผู้อานวยการกากับติดตามให้มีการดาเนินการตามวรรคสอง โดยอาจกาหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการกากับติดตามหรือการตรวจสอบให้มีการดาเนินการดังกล่าวด้วยได้
มาตรา ๒๑/๒ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัด การแผนนิ รภั ย ในการบิน พลเรือนแห่ ง ชาติ
ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ
(๒) จัดให้มีกลไก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบินพลเรือน ดังนี้
(ก) การตรวจติดตามความปลอดภัยในการบินพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(ข) การระบุอันตรายและการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการ
(ค) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(ง) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
(จ) การตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
(๓) จัดให้มีกระบวนการเพื่อลาดับความสาคัญในการตรวจ ตรวจสอบ และสารวจโดยพิจารณา
จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย หรือการประเมินความเสี่ยง
(๔) ส่งเสริมให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และดาเนินการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยใน
การบินพลเรือน เพื่อสนับสนุนองค์กรและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
เมื่อผู้อานวยการได้มีการดาเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติทราบ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการที่ผู้อานวยการกาหนด”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ห้ า มอากาศยานบิ น เข้ า พื้ น ที่ ห วงห้ า มเด็ ด ขาดหรื อ พื้ น ที่ ห วงห้ า มเฉพาะ
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการกาหนดพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพื้นที่เกี่ยวกับราชการทหาร ให้ผู้อานวยการประกาศ
กาหนดพื้นที่ตามที่หน่วยงานราชการทหารเสนอ และกาหนดให้หน่วยงานที่เสนอนั้นเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่
ตามที่ประกาศกาหนด
อากาศยานที่จะบินเข้าพื้นที่อันตรายที่ผู้อานวยการประกาศกาหนดต้องใช้ความระมัดระวังและ
ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายและ
มีผลกระทบต่อกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๑ ให้ ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน และการถอนทะเบียนอากาศยาน ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๓/๒ และมาตรา ๓๓/๓
ของหมวด ๓ การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศของไทยนาอากาศยานต่างประเทศที่จดทะเบียน
ในประเทศที่ เ ป็ น รั ฐ ภาคี แ ห่ งอนุ สั ญ ญามาใช้ ใ นการประกอบกิ จ การโดยมี สั ญ ญาเช่ า หรื อ สั ญ ญาอื่น
ในลักษณะเดียวกัน และประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานเพื่อโอนความรับผิดชอบ
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญา ให้ถือว่าอากาศยานต่างประเทศนั้น
เป็นอากาศยานที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และให้ใบอนุญาตหรือการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
เท่าที่มีความตกลงกันไว้ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วย
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว ให้ถือว่า
(ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจาอากาศยาน เป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
(ข) ใบส าคั ญ สมควรเดิ น อากาศของอากาศยาน เป็ น ใบส าคั ญ สมควรเดิ น อากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
(๓) ในส่ว นที่เกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญา
ดังกล่าว ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจาหน้าที่ที่ออกโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานดังกล่าวใช้ได้
เช่นเดียวกับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๒
(๔) ในส่ ว นของการเดิ น อากาศด้ ว ยอากาศยานของผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ ให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายไทย
มาตรา ๓๓/๒ ในกรณีที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนาอากาศยานไทยที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้ในการประกอบกิจการโดยมีสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกัน และ
ประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศเพื่อโอนความรับผิดชอบของประเทศไทย
ให้กับประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศตามอนุสัญญา ให้ถือว่าอากาศยานไทยนั้นเป็นอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ และให้ใบอนุญาตหรือการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
ตามที่มีความตกลงกันไว้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศด้วย
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว ให้ถือว่า
(ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจาอากาศยาน เป็นใบอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(ข) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานเป็นใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญาดังกล่าว
ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจาหน้าที่ที่ออกตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๔) ในส่วนของการเดินอากาศด้วยอากาศยานของผู้ดาเนินการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๓๓/๓ การจัดทาความตกลงเพื่อโอนความรับผิดชอบระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตามมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒ แบบของความตกลง การแจ้งความตกลง
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรัฐที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียน
ความตกลงกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และการประสานงานกับประเทศที่ทาความตกลง
กับประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๔/๑ ใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ
มาตรา ๔๑/๑๑๒ มาตรา ๔๑/๑๑๓ มาตรา ๔๑/๑๑๔ มาตรา ๔๑/๑๑๕ มาตรา ๔๑/๑๑๖
มาตรา ๔๑/๑๑๗ มาตรา ๔๑/๑๑๘ มาตรา ๔๑/๑๑๙ มาตรา ๔๑/๑๒๐ มาตรา ๔๑/๑๒๑
มาตรา ๔๑/๑๒๒ และมาตรา ๔๑/๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๔/๑
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๑๒ ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ที่ยื่นขอรับใบรับรองดังกล่าวมีความสามารถดาเนินการ
เดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ผู้อานวยการจะออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะดาเนินการเดินอากาศ
ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสาหรับการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่าตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
เว้นแต่จะได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศจากผู้อานวยการ
มาตรา ๔๑/๑๑๔ ผู้มีสิทธิขอรับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องเป็นนิติบคุ คลที่มีสัญชาติไทย
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับ
ที่ผู้อานวยการกาหนด
นิติบุคคลที่ขอรับใบรับรองตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี หรือกรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการที่เคยเป็น
กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี
ในกรณีที่มีการยื่นคาขออนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แล้ว และ
ผู้ขออนุญาตมีความพร้อมในการเป็นผู้ดาเนิน การเดินอากาศและมีเหตุอันสมควรที่จะให้ยื่นคาขอรับ
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศได้ ผู้อานวยการอาจอนุญาตให้ยื่นคาขอรับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๕ การขอ การออก การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง การต่ออายุใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ รวมทั้งแบบของใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศและข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๑/๑๑๖ ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศให้มีอายุไม่เกินสิบปี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ
ที่ผู้อานวยการกาหนดโดยคานึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจ
มาตรา ๔๑/๑๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศจะต้องดาเนินการปฏิบัติการบิน
อย่างปลอดภัยและปฏิบัติการในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ
ตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๘ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยสาธารณะ ผู้อานวยการมีอานาจในการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไข
ในการปฏิบัติการของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นได้
มาตรา ๔๑/๑๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการดาเนินการของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและดาเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อานวยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ระงับการออกเดินทาง หรือกักอากาศยานของผู้ดาเนินการเดินอากาศไว้ตามความจาเป็น
เพื่อการตรวจสอบ
(๒) เข้าไปในสถานที่ทาการ และสถานที่ที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัตกิ ารของผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๓) เข้าไปในอากาศยาน รวมทั้งเดินทางไปกับอากาศยาน และในกรณีจาเป็นอาจเข้าไป
ในห้องนักบิน ในขณะให้บริการตามปกติเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติการบินของผู้ประจาหน้าที่ภาคอากาศ
และสมาชิกลูกเรือได้
(๔) ตรวจสอบการดาเนินการตามใบรับรองและการดาเนินการอื่นว่าเป็นไปตามใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการ
(๕) ตรวจสอบคู่มือ เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการ รวมทั้งการครอบครอง
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้ตรวจสอบ
(๖) เรียกบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นจากผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการตรวจสอบ
(๗) สอบถามข้อเท็จจริง หรือมีหนังสือเรียกผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยคา
(๘) หน้าที่และอานาจอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศกระทาการในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของผู้นั้นได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือในข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การเดินอากาศ
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
(๓) เมื่ อ เห็ น ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศไม่ ส ามารถด าเนิ น การไปได้ ด้ ว ย
ความปลอดภัย
(๔) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกาหนดอื่นใดที่ผู้อานวยการกาหนด
ในคาสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการจะกาหนดระยะเวลา
หรือเงื่อนไขในการที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๔๑/๑๒๑ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ เมื่อผู้ได้รับ
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือในข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่การเดินอากาศ
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศมากกว่าสองครั้ง ภายในช่วงระยะเวลาสองปี
(๓) หยุดปฏิบัติการบินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) ไม่ดาเนินการเดินอากาศภายในระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(๕) หยุดดาเนินการเดินอากาศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่าหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เมื่อผู้อานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ ให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ส่งคืนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต่อผู้อานวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
เพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๒๒ ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ ออกให้โดยประเทศของ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย
ให้ใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามพระราชบัญญัตินี้สาหรับการดาเนินการเดินอากาศ
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักร ทั้งนี้ การออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของประเทศดังกล่าว
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ปรากฏว่าการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
หรือประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย ประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ในเรื่ อ งใด ให้ ผู้ อ านวยการมีอ านาจประกาศไม่ ย อมรั บหรือ ยอมรั บ โดยมี เ งื่อ นไขส าหรับ ใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ออกโดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้
มาตรา ๔๑/๑๒๓ ในกรณีที่ผู้อานวยการเห็นว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศทาการบิน
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรมีการปฏิบัติการด้านการบินหรือการบารุงรักษาต่ากว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดในภาคผนวก และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินอากาศ ให้ผู้อานวยการมีอานาจ
สั่งให้ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศหยุดดาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๒ การกากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๔๑/๑๒๔ มาตรา ๔๑/๑๒๕ มาตรา ๔๑/๑๒๖ มาตรา ๔๑/๑๒๗ มาตรา ๔๑/๑๒๘
มาตรา ๔๑/๑๒๙ มาตรา ๔๑/๑๓๐ มาตรา ๔๑/๑๓๑ มาตรา ๔๑/๑๓๒ มาตรา ๔๑/๑๓๓
มาตรา ๔๑/๑๓๔ และมาตรา ๔๑/๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๔/๒
การกากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๔๑/๑๒๔ ให้ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นรั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
กิจการการบินพลเรือนที่ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลทางเศรษฐกิจ มีดังนี้
(๑) การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
(๒) การทางานทางอากาศ
(๓) การบินทั่วไปตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๔) กิจการการบินพลเรือนอื่นที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๕ ผู้ใดจะประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๔ จะต้องได้รบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาอนุญาต แบบใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศผู้ใดจะประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรต้องมีใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศที่ออกโดยองค์กรด้านการบินพลเรือนของประเทศที่มีความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศกับ
ประเทศไทยและได้รับการกาหนดให้เป็นผู้ใช้สิทธิรับขนทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ตามความตกลง
ดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต
รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกาหนดของการอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของผู้อานวยการ
มาตรา ๔๑/๑๒๗ ให้ผู้อานวยการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการตรวจสอบนั้น
อย่างน้อยต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการ สถานะทางการเงิน
และการดาเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันจากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบได้
มาตรา ๔๑/๑๒๘ เงื่อนไขและข้อจากัดในการประกอบกิจการตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ วรรคสอง
อาจกาหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาการประกอบกิจการ
(๒) จานวน ประเภท หรือขนาดของอากาศยานที่ใช้
(๓) ประเภทของการให้บริการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการได้
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๙ รัฐมนตรีโ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจ
เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง พั ก ใช้ หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การการบิ น พลเรื อ น
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติใด ๆ ในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งหรือกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจากัดในการอนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๓๐ การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ
การกาหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการอากาศยานขนส่ง และต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงที่กาหนด
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๓๑ ในการออกข้อบังคับเพื่อกาหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางตามมาตรา
๔๑/๑๓๐ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีกาไรที่สมเหตุสมผล ตามประเภท
และลักษณะของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการประกอบธุรกิจ
(๒) ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
(๓) ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งเกินกว่าปกติ
(๔) การแข่งขันที่เป็นธรรม
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามวรรคหนึง่ จะกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ลดหรือยกเว้นการเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางจากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริ การ
ซึ่งเป็นบุคคลหรือกิจการดังต่อไปนี้ได้
(๑) เด็กหรือเยาวชน
(๒) ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
(๓) คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) บุคคลประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๕) กิจการที่เป็นสาธารณกุศลหรือเพื่อการมนุษยธรรม
มาตรา ๔๑/๑๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ต้องจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิด ตามสัญญาและบุคคลที่สาม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน โดยจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
มาตรา ๔๑/๑๓๓ กิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นกิจการขนส่งสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการการบิ น พลเรื อนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่ งเป็ นผู้ ประกอบกิ จการขนส่ ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จะปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารไม่ได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
หรือเป็นกรณีตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา
๔๑/๑๒๖ มีสิทธิปฏิเสธการรับขนผู้โ ดยสาร สัมภาระ และของที่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งไม่ยินยอม
ให้ตรวจค้นหรือไม่ผ่านการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งผู้โดยสาร
ที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการโดยสารอากาศยาน
ห้ ามมิให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน
มาตรา ๔๑/๑๓๔ เพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร ให้คณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีอานาจออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในกรณีปฏิเสธการรับขน ยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือสัมภาระสูญหาย เสียหาย หรือ
ล่าช้า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา
๔๑/๑๒๖ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑/๑๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ มีหน้าที่ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กระทาการอันเป็นการผูกขาดและแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า
(๒) ประกาศหรือแสดงไว้ซึ่งอัตราค่าโดยสารและค่าระวาง ตลอดจนเงื่อนไขในการขนส่ง
ให้เป็นที่ได้รับทราบโดยทั่วไป ณ สถานที่ทาการและสถานที่ดาเนินการของผู้ประกอบกิจการ
(๓) ใช้สิทธิในใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยอมให้บุคคลอื่น
ใช้สิทธิตามใบอนุญาตของตน หรือยอมให้บุคคลอื่นดาเนินกิจการในนามของตนไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ประจาหน้าที่ในอากาศยานปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทาให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และถ้าการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้น
เป็นระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ห้ามมิให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่จนกว่า นายแพทย์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดให้จะได้ตรวจและออกใบรับรองว่า ผู้ประจาหน้าที่นั้นได้หายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่บุคคลใดหย่อนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งให้ผู้ประจาหน้าที่นนั้ เข้ารับการทดสอบหรือ
รับการตรวจทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๒๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓
มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ มาตรา ๕๐/๖ มาตรา ๕๐/๗ มาตรา ๕๐/๘ มาตรา ๕๐/๙ มาตรา
๕๐/๑๐ มาตรา ๕๐/๑๑ มาตรา ๕๐/๑๒ มาตรา ๕๐/๑๓ และมาตรา ๕๐/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๕๐/๑ ให้ ผู้อานวยการมีอานาจกาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้สารออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทในลักษณะที่อาจกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ก่อน หลัง
หรือในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมาย มีอานาจตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่ ก่อน หลัง
หรือในระหว่างการปฏิบัติห น้าที่ และในกรณีที่ผู้ประจาหน้าที่ผู้ใดไม่ยอมให้ตรวจสอบหรือขัดขวาง
การตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกัก ตัวผู้นั้นไว้ได้ตามความจาเป็น และในกรณีที่พบว่าผู้นั้น
ได้กระทาความผิดตามมาตรานี้ ให้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป
วิธีการตรวจสอบ การกักตัว และการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๕๐/๒ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ เมื่อผู้ประจาหน้าที่นั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งมิใช่วินัยร้ายแรง หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ที่ผู้อานวยการไม่ได้กาหนดว่าเป็นสาระสาคัญ
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกสาหรับการกระทาความผิดตามกฎหมายอื่น เว้นแต่
เป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทที่ มิ ใ ช่ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่ า งกายตามลั ก ษณะ ๑๐
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน หรือจนกว่า
ผู้ประจาหน้าที่นั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามคาสั่งของผู้อานวยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๐/๓ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ ประจาหน้าที่ เมื่อผู้ประจา
หน้าที่นั้น
(๑) ขาดคุณสมบัติของผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๔
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งเป็นวินัยร้ายแรง หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ที่ผู้อานวยการกาหนดว่าเป็นสาระสาคัญ
(๓) ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๒ เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสองปี
นับแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาตครั้งก่อน
มาตรา ๕๐/๔ ในกรณีที่ผู้อานวยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐/๒ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๓ ของผู้ประจาหน้าที่รายใด ถ้าผู้นั้นถือใบอนุญาตผู้ประจา
หน้าที่ตาแหน่งอื่นด้วย และเหตุที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเหตุที่เป็นสาระสาคัญซึ่งกระทบ
ใบอนุญาตตาแหน่งอื่นนั้น ให้ผู้อานวยการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตาแหน่งอื่น
ของผู้นั้นด้วย
เหตุที่เป็นสาระสาคัญในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๐/๕ ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่เป็นอันสิ้นผล เมื่อผู้ประจาหน้าที่นั้น
(๑) ได้รับโทษจาคุกสาหรับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ ๑๐
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดลหุโทษ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๓
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๖ ผู้ประจาหน้าที่ที่มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
หรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทยและประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ให้นาใบอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเทียบโอน โดยให้ถือว่า
เป็นการขอรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
การขอและการเทียบโอนให้ดาเนินการตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๔๓ โดยผู้อานวยการ
จะออกข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจากัดในการพิจารณาและการใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่มาจาก
การเทียบโอนตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ให้นาบทบัญญัติตามมาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ มาตรา ๕๐/๔ และมาตรา ๕๐/๕
มาใช้บังคับแก่การเทียบโอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐/๗ ผู้ประจาหน้ าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ทา
การบิ น อยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตผู้ ป ระจ าหน้ า ที่ ที่ อ อกให้ ห รื อ รั บ รองตามกฎหมาย
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับ
ประเทศไทย ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก หรือมีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบั งคั บการตามพระราชบั ญญัติ นี้ ให้ ถื อ ว่ า ใบอนุ ญาตผู้ ป ระจ าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญั ตินี้ หากปรากฏว่าการออกหรือการรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
ของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวกในเรื่องใด
ให้ผู้อานวยการมีอานาจประกาศไม่ยอมรับหรือยอมรับโดยมีเงื่อนไขสาหรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออก
โดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้ และในกรณีที่ประเทศที่ทาความตกลงกับประเทศไทย ความตกลงดังกล่าว
จะต้องมีข้อกาหนดว่า การออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ของประเทศคู่สัญญาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และเงื่อนไขที่อยู่ในกรอบของอนุสัญญาด้วย
มาตรา ๕๐/๘ ผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ทาการบิน
อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๐/๗ ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์สาหรับผู้ประจาหน้าที่ดังกล่าว
ที่ออกให้หรือรับรองโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้น ทั้งนี้ การออกใบรับรองทางการแพทย์
ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
มาตรา ๕๐/๙ ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจาหน้าที่ เว้นแต่มีใบสาคัญแพทย์
ที่ออกโดยนายแพทย์ผู้ตรวจด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประเภทผู้ประจาหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอ การออก การต่ออายุใบสาคัญแพทย์
คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบสาคัญ อายุใบสาคัญ การเพิกถอนใบสาคัญ แบบใบสาคัญ และ
เงื่อนไขแนบท้ายใบสาคัญแพทย์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๕๐/๑๐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้เอกสารรายงานผล
ที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขอรับใบสาคัญแพทย์ที่อยู่ในความครอบครองของ
ศูน ย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนหรือสถานที่ตรวจทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลใดเป็นเอกสาร
ที่เปิดเผยต่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
มาตรา ๕๐/๑๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหมวดนี้ ให้ น ายแพทย์ ผู้ ต รวจเป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๐/๑๒ ในการออกใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือการออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่โดยการเทียบโอนตามมาตรา ๕๐/๖ หากผู้อานวยการเห็นว่า
ใบรับรองทางการแพทย์สาหรับผู้ประจาหน้าที่ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ไ ด้ ท า
ความตกลงกับประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในภาคผนวก ให้ผู้อานวยการระบุไว้ในใบรับรอง
ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน แล้วแต่กรณี ว่าใบรับรอง
ทางการแพทย์ดังกล่าวใช้ได้ เช่นเดียวกับใบสาคัญแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยผู้อานวยการ
จะกาหนดเงื่อนไขและอายุการใช้ใบรับรองทางการแพทย์ดังกล่าวไว้ในใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน แล้วแต่กรณี ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๐/๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามประเภทที่ผู้อานวยการกาหนดต้องจบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ผู้อานวยการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ผู้อานวยการรับรอง
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบรับรอง อายุใบรับรอง
การต่ออายุใบรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรอง ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๕๐/๑๔ เว้ น แต่ จ ะมี ก รณี ฉุ ก เฉิน อั นอาจเป็ นอั น ตรายแก่ อ ากาศยานหรื อ บุ ค คลใน
อากาศยาน หรือเป็นกรณีการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ห้ามผู้ควบคุมอากาศยานนาอากาศยานขึ้นลง
ณ ที่หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตหรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้
สาหรับการบินเที่ยวนั้น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การรักษาความปลอดภัย มาตรา
๕๐/๑๖ มาตรา ๕๐/๑๗ มาตรา ๕๐/๑๘ มาตรา ๕๐/๑๙ มาตรา ๕๐/๒๐ มาตรา
๕๐/๒๒ มาตรา ๕๐/๒๓ มาตรา ๕๐/๒๔ มาตรา ๕๐/๒๕ มาตรา ๕๐/๒๖ มาตรา
๕๐/๒๘ มาตรา ๕๐/๒๙ มาตรา ๕๐/๓๐ มาตรา ๕๐/๓๑ มาตรา ๕๐/๓๒ มาตรา
๕๐/๓๔ มาตรา ๕๐/๓๕ มาตรา ๕๐/๓๖ มาตรา ๕๐/๓๗ มาตรา ๕๐/๓๘ มาตรา
๕๐/๔๐ และมาตรา ๕๐/๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๕๐/๑๕
๕๐/๒๑
๕๐/๒๗
๕๐/๓๓
๕๐/๓๙

“หมวด ๕/๑
การรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๑๕ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และจัดทา ดาเนินการและกากับติดตามให้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการป้องกันกิจการ
การบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับผิดชอบต่อการกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยการบินในประเทศไทย
(๒) กากับ ติดตามการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน อากาศยาน ตัวแทน
ควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดใน
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในเรื่องดังนี้
(ก) คุ้มครองผู้โดยสาร ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ของสนามบิน และผู้ใช้บริการอื่นของสนามบิน
และสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(ข) ป้องกันการกระทาอันเป็นภัยคุกคามทางการบิน และการกระทาอื่นอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน
(ค) ทาให้มั่นใจได้วา่ มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสมเมื่อมีการกระทาอันเป็นภัยคุกคามทางการบิน
และการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือนเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
(๓) ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการตามมาตรานี้ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องดาเนินการให้สอดคล้อง
ตามอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรา ๕๐/๑๖ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบินพลเรือนจาก
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคานึงถึงความปลอดภัย ความสม่าเสมอ
และความมีประสิทธิภาพของการทาการบิน
ให้ผู้อานวยการกากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติและจัดทาแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในส่วนของตน
ผู้อานวยการอาจออกข้อกาหนด แนวทาง หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ การกากับติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๑๗ ในการบริหารแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้ผู้อานวยการ
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติโดยมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๕๐/๒๐
(๒) กาหนดและจัดสรรงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ทาให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือน โดยอย่างน้อยผู้อานวยการต้องดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตแต่ละแห่ง
(ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินของสนามบิน
แต่ละแห่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ค) ตรวจสอบเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตว่าได้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินอย่างเต็มรูปแบบ
(ง) จัดการให้มีการตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินขึ้น ณ สนามบิน
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือนเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบิน
ดังกล่าว
(๔) ก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ท าและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศแต่ละราย ซึ่งจะต้องครอบคลุมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ใช้กับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์
พัสดุส่งด่วน ไปรษณียภัณฑ์ ครัวการบิน และการทาความสะอาดอากาศยาน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้
ผู้อานวยการจะต้อง
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศแต่ละราย
(ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศ
แต่ละราย
(ค) ตรวจสอบผู้ดาเนินการเดินอากาศว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศอย่างเต็มรูปแบบ
(๕) ก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ท าและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องครอบคลุม
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับการให้บริการของตน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ผู้อานวยการจะต้อง
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(ข) ให้ ความเห็ น ชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม
การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดแผนรั ก ษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ค) ตรวจสอบตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ และ
ผู้ดาเนิ นการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติว่าได้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตน อย่างเต็มรูปแบบ
(๖) กากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้มี
การจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงพื้นที่อาคารสานักงาน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
รักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสม รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการฝึกอบรม
(๗) กากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ข้อกาหนดต่าง ๆ ในด้านสถาปัตยกรรมและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
การบินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการนามาผนวกอยู่ในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ขึ้นใหม่ และการดัดแปลงใด ๆ ต่อสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบิน
(๘) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เป็นระยะ ๆ รวมถึงเมื่อมีความจาเป็น ต้องมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือความพยายามที่จะกระทาการข้างต้น
และจะต้องดาเนินการเพื่อจัดการต่อภัยคุกคามดังกล่าวใด ๆ ในขณะปัจจุบันตามความจาเป็น
(๙) จั ด ท า และก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนฝึ กอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อใช้สาหรับการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบินที่กาหนดขึ้น
ตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๑๐) จัดทา และกากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อใช้สาหรับวัดระดับการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และเพื่อทาให้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มีผลบังคับใช้
(๑๑) จัดให้มีและดาเนินการตามแผนการรับรองพนักงานตรวจค้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทา
การรั บ รองและการประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ทางการโดยหรื อ ในนามของส านั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่มีความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวน
การทางานของพนักงานตรวจค้นภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับที่ยอมรับได้ตามที่สานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑๒) จัดให้มีและดาเนินการตามแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาการรับรองและการประเมินผลอย่างเป็นทางการโดยหรือในนามของสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครูผู้สอนมีความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกระบวนการทางานด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับ
ที่ยอมรับได้ตามที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนด
(๑๓) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการรับรอง
พนักงานตรวจค้น และแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้อง
รวมถึงการประเมินผลและการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็น
(๑๔) ทบทวนระดับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนภายในราชอาณาจักรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
จัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ ตอนในการปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุ กคาม โดยอาศัยการประเมิน
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ดาเนินการโดยผู้อานวยการ
(๑๕) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามความปลอดภัยที่มีต่อ
การบินพลเรือนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามความเหมาะสม
(๑๖) กาหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลประวัติการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายใด ๆ และข้ อมู ลประวัติอุ บัติก ารณ์ด้า นการรัก ษาความปลอดภั ย ใด ๆ รวมถึง กรณี ใ ด ๆ
ของการไม่ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
แผนตาม (๙) และ (๑๐) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ
คณะกรรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ต้ อ งมั่ น ใจได้ ว่ า หน่ ว ยงาน
ตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติได้ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการตามมาตรการที่กาหนดไว้ในแผนนั้น
ให้ ส านั กงานการบิ น พลเรื อนแห่งประเทศไทยจั ด ทารายละเอีย ดทั้งหมดหรือบางส่วนของ
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของสนามบิน ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและผู้ดาเนินการอื่น
ตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ

128
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๑๘ ภายใต้แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๑๐) ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
หรือแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ และ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้อานวยการ
ต้องดาเนิน การตามรายละเอียดมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดและอานวยการให้มีการตรวจจับและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
แผนควบคุ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งก าหนดให้
ทุกสนามบินต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอตามวิธีการที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและจะต้องดาเนินการ
โดยผู้ตรวจสอบด้านการบิน
มาตรา ๕๐/๑๙ ภายใต้ แ ผนฝึ ก อบรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๙) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
หรือที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ นอกจากนี้ แผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติจะต้องระบุถึงการคัดเลือก การกาหนดคุณสมบัติ การฝึกอบรม
การออกใบรั บ รอง และการสร้ า งแรงจู ง ใจของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และจะต้ อ งระบุ ถึ ง
ความรับผิดชอบต่าง ๆ แผนฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบระบบการฝึกอบรม และส่วนประกอ บ
ที่เหมาะสมอื่น ๆ
ให้ผู้อานวยการประสานงานในการจัดทาและรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบแผนฝึกอบรม
การรั กษาความปลอดภั ยการบิ น พลเรื อนที่ จั ด ท าขึ้ นโดยหน่ ว ยงาน นิ ติ บุ คคล และองค์ กรต่ าง ๆ
ให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
การทบทวนแผนฝึ ก อบรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ จ ะต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๐ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความเห็นชอบการกาหนดขอบเขตและ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจัดสรรงานตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมถึงการให้คาแนะนาและ
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
(๑) ความร่วมมือระหว่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒) ความร่วมมือระหว่างเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ ค าแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานตาม (๑) และ (๒) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทบทวนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๒๑ เพื่อประโยชน์ ในการกากับดูแลการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรื อ น
ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการสารวจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอเพื่อระบุถึงความต้องการ
และจาเป็นในการรักษาความปลอดภัย
(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
(๓) จัดให้มีการทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า และสิ่งของอื่น ๆ ตลอดจนการทดสอบการควบคุมการเข้าถึง
และการออกแบบของสนามบิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย
(๔) จัดให้มีการดาเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการทดสอบความเพียงพอของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจราจรทางอากาศ ตั ว แทนควบคุ ม การไปรษณี ย์ ค วบคุ ม
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารครั ว การบิ น และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภาคพื้ น หรื อ ผู้ ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดในแผนรั กษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๒ ในกรณี เ พื่ อ ความจ าเป็ น ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจ ดังต่อไปนี้

130
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ออกคาสั่งการรักษาความปลอดภัย เพื่อกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าของ
หรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการครัวการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น
หรือผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องปฏิบัติ
(๒) ออกเอกสารคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแนะนาหรือ
เสนอแนะให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว
คาสั่งการรักษาความปลอดภัยตาม (๑) ต้องระบุวันเวลาและระยะเวลาที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น
จะต้องปฏิบัติตามคาสั่ง และจะต้องระบุให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลผู้จะรับผิดชอบใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งด้วยโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว
มาตรา ๕๐/๒๓ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม
ผู้ให้บริการครัวการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติแต่ละรายที่จะต้องสนับสนุนและให้ข้อมูลกับผู้อานวยการ เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการหรือผู้ตรวจสอบด้านการบินเข้าไปในสถานที่
ทาการของบุคคลหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างช่วงเวลาทาการปกติของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในกรณีที่จะเข้าถึงสถานที่ทาการของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวนอกช่วงเวลาทาการปกติ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีกรณีจะเกิดอันตรายจาก
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และการเข้าถึงสถานที่ทาการเช่นว่านั้น
เป็นเรื่องจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น
มาตรา ๕๐/๒๔ เพื่อการดูแ ลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต ให้เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหน้าที่ดูแล
มิให้มีการกระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้น ลง
ชั่วคราวอนุญาตมีอานาจตรวจสอบบุคคล หากมีกรณีเป็นที่สงสัยและมีความจาเป็นอาจค้นตัวบุคคล
สิ่งของ สัมภาระ สินค้า ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์ พัสดุส่งด่วน เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุ
หรืออุปกรณ์อื่นใด ซึ่งอาจนาไปใช้กระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่เป็น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การตรวจค้นไปรษณียภัณฑ์ จะเปิดออกตรวจค้นได้เฉพาะเมื่อมีสิ่งบ่งชี้อันสมควรว่าไปรษณียภัณฑ์นั้น
บรรจุอาวุธ วัตถุ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่อาจนาไปใช้กระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจมอบหมายหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นกระทาการแทนได้
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนตามวรรคสาม ต้องผ่านการคัดเลือก ฝึกอบรม และ
ตรวจสอบดูแลว่าสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๕ เพื่อเป็น การรับประกันความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องดาเนินการตรวจสอบประวัติหรือรับผิดชอบดูแลให้มีการตรวจสอบประวัติบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งสมัครเข้ารับตาแหน่งในสายงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๒) บุคคลที่ยื่นคาขอรับบัตรผ่านเข้าพื้นที่หวงห้ามโดยไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยติดตาม
ตามระบบบัตรผ่านเพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสนามบินหรือระบบควบคุมการเข้าออก
การตรวจสอบประวัติตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการยืนยันตัวบุคคล
และประสบการณ์ในอดีตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๕๐/๒๖ ในการตรวจสอบหรื อ ค้ น ตั ว บุ ค คล ตามมาตรา ๕๐/๒๔ เจ้ า ของหรื อ
ผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจหน่วงเหนี่ยวบุคคลไว้เป็นการชั่วคราว
ณ จุดตรวจค้น ในการนี้ อาจมอบหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตามมาตรา
๕๐/๒๔ ดาเนินการหน่วงเหนี่ยวชั่วคราวแทนได้
การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคล จะต้องดาเนินการโดยตารวจผู้มีอานาจเท่านั้น
มาตรา ๕๐/๒๗ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศ และ
แผนรั ก ษาความปลอดภั ย อื่ น ใดที่ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
อาจกาหนดให้มีสถานะของชั้นความลับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการหรือการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ นิติบุคคล และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนต่าง ๆ
เหล่านี้ ต้องรับรู้ถึงสถานะของชั้นความลับของแผนดังกล่าวและต้องปกป้องข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน
แผนดังกล่าว ในการนี้ อาจกาหนดให้มีสถานะของข้อมูลเช่นว่านั้น และผู้รับข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว
จะต้องตระหนักถึงสถานะของข้อมูลดังกล่าว
มาตรา ๕๐/๒๘ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดดาเนิ นการสนามบิ นสาธารณะ เว้ น แต่จ ะมีแ ผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาต และที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องจัดทาและบังคับใช้
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนที่ได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และผู้ดาเนินการ
สนามบินต้องทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนให้ทันสมัย
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องพัฒนาและบังคับใช้
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องยื่นแผนฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไป
บังคับใช้
มาตรา ๕๐/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการเป็นผู้ดาเนินการเดินอากาศ เว้นแต่จะมีแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ดาเนิ นการเดินอากาศที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
หรือเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องจัดทาและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ ในกรณีผู้ดาเนินการเดินอากาศให้บริการขนส่งสินค้าด้วย จะต้องมีแผนการควบคุม
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
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หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสาม
ให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๐ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการเป็นผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของสนามบินใด ๆ
ในราชอาณาจักร เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องจัดทาและบังคับใช้แผนรัก ษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศที่ไ ด้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับจัดการขนส่งสินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ สัมภาระ หรือสิ่งอื่น ๆ ทางอากาศ เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว และได้รับ
ใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ออกโดยผู้อานวยการเพื่อการนี้
ตัว แทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องจั ด ทาและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ได้จัดทาขึน้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผน
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องเป็นไปตามที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
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หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตั ว แทนควบคุ ม หรื อ การไปรษณี ย์ ค วบคุ ม ต้ อ งจั ด ท าและบั ง คั บ ใช้ แ ผนฝึ ก อบรมการรั ก ษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ
ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๒ เพื่อป้องกันการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขนึ้ ลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ จะต้อง
(๑) ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนที่ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ
(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของตนอย่างเต็มรูปแบบ
(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เมื่อผู้อานวยการร้องขอ
(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติตามคาสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ตนได้รับ ซึ่งออกโดยผู้อานวยการ
มาตรา ๕๐/๓๓ เพื่อป้องกันการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดให้สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติต้อง
(๑) ปฏิบัติให้ เป็น ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ
ซึ่งกาหนดให้ตนต้องปฏิบัติตาม
(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบางส่วน การตรวจสอบทั้งระบบ และการสอบสวนใด ๆ
ซึ่งผู้อานวยการเป็นผู้ตัดสินใจดาเนินการ
(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เมื่อผู้อานวยการร้องขอ
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(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการร้องขอ
(๖) ปฏิบัติตามคาสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ตนได้รับ ซึ่งออกโดยผู้อานวยการ
มาตรา ๕๐/๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายประสงค์จะนาอาวุธขึ้นบนอากาศยาน
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการเป็นการเฉพาะราย และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ผู้อานวยการกาหนด
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานซึ่งต้องขึ้นไปประจาการ
บนอากาศยาน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
มาตรา ๕๐/๓๕ ห้ามมิให้บุคคลใดขนส่งหรือครอบครองอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ
ภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือ
ผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต หรือเป็นเจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ โ ดยสารหรื อ บุค คลอื่ นใดขนหรื อ นาอาวุธ วั ต ถุ ร ะเบิด หรื อ วั ต ถุไ วไฟเข้า ไปใน
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่ว คราวอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ในการนี้ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน อนุ ญาตหรือที่ขึ้น ลงชั่ว คราวอนุญาตดาเนินการตรวจสอบหรือดาเนินการอื่น ใดเพื่อ มิ ใ ห้ มี
การกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ผู้อานวยการจะประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๕๐/๓๖ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่หรือสิ่งอานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาคารผู้โดยสารหรือพื้นที่เขตการบิน
ผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบในการควบคุ มการเข้าพื้นที่เฉพาะส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง โดยต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ผู้เช่าพื้นที่” หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจที่สนามบินนั้น ๆ
รวมถึงผู้รับสัมปทาน ผู้จัดการขนส่งสินค้า ผู้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
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ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถโดยสาร ผู้ประกอบการบารุงรักษาอากาศยาน บริษัทน้ามันเชื้อเพลิง
และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๐/๓๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหน้าที่
ต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามที่มีต่อสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินหรือส่วนใด ๆ
ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุญาต ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วย ในกรณีที่เกิด
ภัยคุกคามต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ในทันที
(๑) แจ้งต่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องถึงลักษณะ
ของภัยคุกคาม
(๒) ตรวจสอบผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอันเกิดจากภัยคุกคาม
(๓) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการที่เหมาะสมในการเผชิญภัยคุกคามนั้น
มาตรา ๕๐/๓๘ เมื่อเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
พิจารณาเห็นว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องดาเนินการ
ตามมาตรการทั้งหมดที่จาเป็นโดยทันที เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสนามบินและบุคคลที่อยู่
ภายในสนามบิน รวมถึงการแจ้งถึงลักษณะของภัยคุกคามแก่บุคคลเหล่านั้น
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องแจ้งสานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยในทันทีกรณีที่มีภัยคุกคามโดยการวางระเบิดหรือเหตุอื่นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสนามบิน สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศหรืออากาศยาน
มาตรา ๕๐/๓๙ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ด าเนิ น การสนามบิ น อนุ ญ าตหรื อ ที่ ขึ้ น ลงชั่ ว คราวอนุ ญ าต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติต้องจัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลของอุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “อุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัย” ตามวรรคหนึง่ หมายความว่า
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง พยายามกระทา ข่มขู่ว่าจะ
กระทา หรือสงสัยว่าจะมีการกระทา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแทรกแซง การละเมิด หรือความผิดปกติของ
ระบบการรั กษาความปลอดภั ยการบิ น พลเรื อน โดยการกระท าดั งกล่ าวไม่ จ ากั ด เฉพาะการยึ ด หรื อ
เข้าควบคุมโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายหรือพยายามกระทาการดังกล่าว
การระเบิด การค้น พบอาวุธ สารระเบิด หรืออุปกรณ์วางเพลิง และการข่มขู่คุกคามที่มุ่ งกระทา
โดยเฉพาะเจาะจงต่อสนามบินและผู้ดาเนินการเดินอากาศ
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มาตรา ๕๐/๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐/๑๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอานาจดาเนินการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร ตามวิธีการ
ที่เหมาะสมซึ่งจะต้องประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอานาจห้ามมิให้บุคคลใด
ขึ้นไปบนอากาศยานได้ หากปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้มีการตรวจค้นตัวหรือสัมภาระที่จะนาขึ้นไป
บนอากาศยานเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจในการตรวจค้น
มาตรา ๕๐/๔๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๕๐/๔๐ ให้ผู้อานวยการออก
ข้อกาหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะนาขึ้นไปบนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย
(๑) กระบวนการในการตรวจจับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทาอันเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการตรวจค้นทางเทคนิคและทางกายภาพ
(๒) กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจค้นที่จัดจ้างหรือดาเนินการโดยลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตก่อนที่จะมีการนาขึน้ ไป
บนอากาศยาน
ข้อกาหนดที่ออกตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดวิธีการและขอบเขตการตรวจค้นผู้โดยสารและ
สัมภาระของผู้โดยสารในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๒ การอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๒ มาตรา ๕๐/๔๓ มาตรา ๕๐/๔๔ มาตรา ๕๐/๔๕ และมาตรา ๕๐/๔๖
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๕/๒
การอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๒ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทา พัฒนาและดาเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่ งชาติ เพื่ อ เป็นกรอบและแนวทางให้
หน่วยงานทางศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
และอานวยความสะดวกตามหน้าที่และอานาจของตนในการบินพลเรือน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาตามความจาเป็น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของอากาศยาน สมาชิกลูกเรือ ผู้โดยสาร สินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ และคลังสินค้า โดยการขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จาเป็น
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศของพลเรือน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
(๓) การประสานผลประโยชน์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวก การสนับสนุน
ให้เกิดความปลอดภัยในระดับที่สูงขึน้ ตลอดจนสร้างความน่าเชือ่ ถือและมีศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
การบิน
แผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะที่กระทบต่อข้อกาหนด
หรือมาตรการใดในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๔๓ เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอานวย
ความสะดวกในการเข้าออกประเทศ การท่องเที่ยว การพาณิชย์ การต่างประเทศ และผู้ประกอบการต่าง ๆ
รวมถึงผู้ให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้อานวยการอาจเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินงาน
ให้เกิดความร่วมมือและให้คาแนะนาในการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน รวมทั้งให้มีหน้าที่และ
อานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ประสานความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
อานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติและปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
ด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนโดยต้องขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จาเป็น
(๒) พิจารณาปัญหาในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการเข้าออกที่นาไปใช้กับการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ
(๓) พิจารณาข้อเสนอแนะที่มาจากคณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินรวมถึงการส่ง
ประเด็นต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อทราบ
(๔) ให้ ข้ อ เสนอแนะต่อหน่ ว ยงานที่มี หน้าที่ และอ านาจที่ เกี่ย วข้องรวมถึง หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๕) ส่งเสริมให้มีการจัดทาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีนัยสาคัญในด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการในการเข้าออกประเทศไทยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
(๗) หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน
(๘) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๔ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมี หน้าที่ประสาน กากับและ
ติดตามให้การดาเนินการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการสารวจการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน เพื่อระบุความต้องการหรือ
ความจาเป็นในการอานวยความสะดวก
(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน และการดาเนินงาน
ด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดให้มีการดาเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ในเรื่องพิธีการเข้าและออกของสนามบินสาธารณะในประเทศไทย
มาตรา ๕๐/๔๕ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการอานวยความสะดวกในการบิน
พลเรือน ต้องจัดให้มีการอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ณ สนามบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข และการอื่นที่เป็นการอานวยความสะดวก
ในการบินพลเรือน ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
การดาเนินการเกี่ยวกับการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข และการอื่น
ที่เป็นการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน เป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ให้คาแนะนาเพื่อประกอบการดาเนินการของหน่วยงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง การศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข การกักกัน
พืชและสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น เพื่ อให้การดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ในภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๔๖ ให้ ผู้ ด าเนิ น การสนามบิ น สาธารณะที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระหว่ า งประเทศจั ด ให้ มี
คณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติในระดับที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสนามบิน
(๒) ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพิธีการเข้าและออกของอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระ
สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และคลังสินค้า ที่ได้รับผลกระทบ หากเป็นไปได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายใน
สนามบินระหว่างประเทศให้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันที
(๓) เสนอปัญหาการดาเนินการที่คณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินไม่สามารถแก้ไขได้
ให้คณะกรรมการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อทราบและหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
(๔) แจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ง ชาติ ส าหรับ
การดาเนินงานที่ได้กระทาไปแล้ว รวมถึงข้อเสนอแนะที่จัดทาขึ้น”
มาตรา ๓๒ ให้ ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ และมาตรา ๕๙/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๕๙/๑ ห้ ามมิให้ บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทาการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัต ถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙/๒ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดด าเนิ น กิ จ กรรมดัง ต่ อ ไปนี้ ตามลั ก ษณะหรื อ ระดั บ ของ
กิจกรรมที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
(๑) ปล่อยแสงเลเซอร์หรือแสงไฟขึ้นไปสู่อากาศ
(๒) ปล่อยคลื่นเสียง คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(๓) ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปล่อยคลื่นไฟฟ้า
(๔) กิจกรรมอื่นตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ซึ่งจะต้องกาหนดเท่าที่จาเป็นและไม่กระทบ
ต่อชีวิตประจาวันหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
มาตรา ๕๙/๓ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของการบินพลเรือน ในกรณีที่จะดาเนิน
กิจกรรมตามมาตรา ๕๙/๑ หรือมาตรา ๕๙/๒ นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘
ให้ผู้อานวยการมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการกระทากิจกรรม
อย่างหนึ่ งอย่างใดดังกล่าว โดยประกาศนั้น อาจกาหนดลักษณะของกิจกรรม เขตพื้นที่ที่ควบคุม
ระยะเวลา และวิธีการหรือเงื่อนไขในการดาเนินกิจกรรมนั้น ได้ตามความเหมาะสมและเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อผู้อานวยการได้ประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งในกิจกรรมใด หากกาหนดให้กิจกรรมนั้น
จะกระทาได้ต้องได้รับอนุญาตให้ดาเนินการแล้ว นอกจากต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือกระทาการใด ๆ
เพื่อให้ สามารถดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้องแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งในการอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่
จะกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรานี้แล้ว ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด รวมทั้ง
ให้มีการแสดงแนวบริเวณเขตพื้นที่ที่ควบคุมการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมตามประกาศนี้ด้วย”
มาตรา ๓๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ หรือมาตรา ๕๙/๓ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้ฝ่าฝืนนั้นมิได้ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจใช้มาตรการเท่าที่จาเป็น เพื่อระงับเหตุแห่งการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเร็ว”
มาตรา ๓๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๐/๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๖๐/๔๔ ให้ จั ด ตั้ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นขึ้ น ทุ น หนึ่ ง ในกรมท่ า อากาศยาน เรี ย กว่ า
“เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร จัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
ในสนามบินอนุญาตสาหรับผู้โดยสาร การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากสนามบิน และ
สนับสนุนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสาร รวมทั้งเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความจาเป็น
เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งรัฐมนตรีเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับการอุดหนุน โดยต้องระบุจานวนและเหตุผลความจาเป็น
ในการขอรับการสนับสนุนดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสาม
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียน
ให้นาส่งเงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง
(๑) เงิน ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงานโดย
กรมท่าอากาศยานเรียกเก็บตามมาตรา ๕๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๒) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
เรียกเก็บตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสาม
(๔) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๖๐/๔๓
(๕) เงินค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ที่เรียกเก็บเกินอัตราตามมาตรา
๖๐/๔๕
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงาน
โดยกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ หากเงินหรือทรัพย์สินนั้นเกิดจากกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมธนารักษ์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เงินและทรัพย์ สินของเงินทุน หมุนเวียนตามวรรคสอง ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงิ นหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนนั้น มิให้นาเงินหรือทรัพย์สิน
ของเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสอง (๓) ยกเว้นเงินที่เรียกเก็บตามวรรคสาม (๑) และ (๖) ไปใช้
ในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เว้นแต่เงินหรือทรัพย์สิน
ที่เหลือจากการใช้จ่ายตามโครงการหรือแผนงานในปีก่อนหน้านั้น ให้สามารถนาเงินส่วนที่เหลือมาสมทบ
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์
ของเงินหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ การบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ การบัญชีและการตรวจสอบ การประเมินผล และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน
กรมท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๗ อุบัติเหตุ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๗
การสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์
มาตรา ๖๑ ในหมวดนี้
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน
อันเป็นผลให้อากาศยานได้รับความเสียหายหรือสูญหาย หรือมีบุคคลได้รับอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศกาหนด
“อุบัติการณ์” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน
ซึ่งมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ
“อุบัติการณ์รุนแรง” หมายความว่า อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“การพิทักษ์อากาศยาน” หมายความว่า การดูแลรักษาและคุ้มครองอากาศยานที่ประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง รวมทั้งส่วนของอากาศยาน สิ่งที่อยู่ในอากาศยาน นอกอากาศยาน
ภายในระยะเวลาที่ จ าเป็ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการสอบสวน และให้ หมายความรวมถึ งการป้ อ งกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้าถึง การเอาไป การทาให้เสียหาย ทาลาย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพ หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของ
อากาศยานหรือสิ่งต่าง ๆ ของอากาศยานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง
“การสอบสวน” หมายความว่า กระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวม การบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การสรุปสาเหตุและปัจจัยเกื้อหนุน การออก
ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
“เครื่องบันทึกการบิน” หมายความว่า เครื่องบันทึกที่ติดตัง้ บนอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
“สานักงาน กสอ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน
“ผู้อานวยการ กสอ.” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ของอากาศยาน
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “กสอ.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีก
ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่ง ตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผู้ซึ่งมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านวิศวกรรมอากาศยาน ด้านเวชศาสตร์การบิน ด้านการควบคุม
จราจรทางอากาศ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสอ.
ให้มีกรรมการ กสอ. ซึ่งทางานเต็มเวลาจานวนสามคน
ให้ผู้อานวยการ กสอ. เป็นเลขานุการของ กสอ. และให้ปลัดกระทรวงคมนาคมโดยคาเสนอแนะ
ของผู้อานวยการ กสอ. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน กสอ. จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้สานักงาน กสอ. ทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ กสอ. รับผิดชอบในการอานวยการและ
สนับสนุนในด้านวิชาการ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสอ. และคณะอนุกรรมการที่ กสอ. แต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในหมวดนี้ หรือ
ตามที่ กสอ. มอบหมาย
มาตรา ๖๓ นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ ง ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็น ข้าราชการ พนั กงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๕) ไม่เป็นกรรมการในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใด ๆ ในกิจการของเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพ ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๗) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ต้องแสดง
เอกสารหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่ง หรือการประกอบการตาม (๔) (๕)
หรือ (๖) ต่อผู้อานวยการ กสอ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ หากผู้ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ มิได้
ดาเนิ น การภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รั บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๔ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ซึ่ง พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กสอ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๔/๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๓
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามคาแนะนาของรัฐมนตรี เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่อง
หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีของกรรมการ กสอ. ซึ่งทางานเต็มเวลา หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา ให้ถื อ
เป็นเหตุพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ กสอ. ประกอบด้วยกรรมการ กสอ. เท่าที่เหลืออยู่และ
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ เว้น แต่มีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ.
รวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน และให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. ซึ่งตนแทน
มาตรา ๖๔/๒ ในกรณีที่กรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๔ หรือ
ด้วยเหตุอื่นใดตามมาตรา ๖๔/๑ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมการ กสอ.
โดยเร็ว
มาตรา ๖๔/๓ การประชุม วิธีการประชุม การลงมติ และการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสอ. กาหนด
มาตรา ๖๔/๔ กสอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๒) ดาเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๓) เข้ า ร่ ว มในการสอบสวนอุ บัติเหตุและอุ บัติการณ์ ที่ดาเนินการโดยรัฐต่างประเทศตาม
ความเหมาะสม
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(๔) วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการบิน และข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง และ
อุบัติการณ์
(๕) จัดทารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๖) เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอานาจเกี่ยวกับการบินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีที่ต รวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจาเป็นต้องดาเนินการโดยพลันเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการบิน
(๗) จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ หน่วยงานที่มี
อานาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ตามที่เห็นสมควร และติดตามการดาเนินการ
(๘) พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยจากหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐ
ต่างประเทศ เพื่อส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการและติดตามการดาเนินการ
(๙) จัดทารายงานผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) กสอ. จะกาหนดเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะ
ของอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ หรืออุบัติการณ์รุนแรงก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กสอ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ
ตามที่ กสอ. มอบหมายได้
การปฏิบัติห น้ าที่ของ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาและ
ภาคผนวก
มาตรา ๖๔/๕ ให้กรรมการ กสอ. และอนุกรรมการ กสอ. ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และประโยชน์อย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
การสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์
มาตรา ๖๔/๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบสวนอุ บั ติเ หตุห รือ อุบั ติก ารณ์ รุน แรง ให้ กสอ.
มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) เข้าไปในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา ตก หรือปรากฏอยู่
(๒) ควบคุม ตรวจ หรือค้นอากาศยาน สิ่งของ หรือสิ่งใด ๆ ในอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์
(๓) เข้าไปเพื่อตรวจหรือค้นในสนามบินหรื อที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานซึ่งอากาศยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใช้เป็นที่ขนึ้ หรือลง หรือในสถานที่ทาการของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
หรือสถานที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศที่เกี่ยวข้อง
(๔) ตรวจหรือค้นเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการสอบสวน ในกรณี
ที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน ให้มีอานาจยึดหรือเข้าควบคุมเอกสารหรือวัตถุอันเป็น
หลักฐานดังกล่าวได้ แต่ต้องจัดทาบัญชีเอกสารและวัตถุดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุนั้นไว้ด้วย
(๕) ตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์ หรืออากาศยานหรือส่วนของอากาศยานแบบเดียวกันกับอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์นั้น หรือตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบสิ่งของหรือวัตถุอื่นใดโดยไม่ชักช้า เพื่อนาผล
มาประกอบการสอบสวน
(๖) สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึง่ กสอ. อาจมอบหมายให้สานักงาน กสอ. หรือหน่วยงานหรือ
บุคคลที่ กสอ. แต่งตั้ง ดาเนินการตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจร้องขอให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการหรือสนับสนุนได้
ให้ ห น่ ว ยงานหรือบุคคลที่ กสอ. แต่งตั้งหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการร้องขอ
ตามวรรคสอง ได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จาเป็นตามสมควรแก่กรณี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กสอ. กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
มาตรา ๖๔/๗ ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการได้ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัตกิ ารณ์รุนแรงทานองเดียวกันขึน้ อีก โดยมิใช่เป็นการสอบสวนเพื่อการกล่าวโทษ
บุคคลหรือกาหนดให้บุคคลใดต้องรับผิดไม่ว่าทางใด ๆ
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ให้ กสอ. มีอานาจสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
(๒) กรณีเกิดขึ้นแก่อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยซึ่งมิได้เกิดขึ้นตาม (๑) โดย
(ก) อยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ไม่ใช่ภาคีแห่งอนุสัญญาโดยรัฐนั้นไม่ประสงค์จ ะดาเนินการ
สอบสวนตามอนุสัญญาและภาคผนวก
(ข) อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่อาณาเขตของรัฐใด
การสอบสวนตามหมวดนี้ นอกจากการดาเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วต้องดาเนินการ
แยกออกจากการสอบสวนหรือการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และการดาเนินการใด ๆ
ของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอานาจสอบสวนตามกฎหมายอื่นที่มุ่งหมายให้ได้ตัวผู้กระทาให้เกิดเหตุ
ดังกล่าวหรือบุคคลใดซึ่งจะต้องรับโทษตามที่มีกฎหมายนั้นบัญญัติ
กสอ. อาจดาเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ใดที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของการปฏิ บั ติก ารของอากาศยานอย่ า งมีนั ย สาคั ญ ได้ การสอบสวนอุบั ติก ารณ์ดั งกล่ า วให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสอ. กาหนด ซึ่งอาจกาหนดในลักษณะเดียวกับการสอบสวนอุบัติการณ์
รุนแรงได้ และให้มีอานาจตามมาตรา ๖๔/๖ ด้วย โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้
กสอ. อาจจัดให้มีการทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจสอบสวนตามกฎหมายอื่น
นั้นได้
มาตรา ๖๔/๘ ในการสอบสวนตามมาตรา ๖๔/๗ กสอ. ต้องดาเนินการโดยอิสระ และ
ปราศจากการแทรกแซง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคานึงถึงความมุ่งหมายในการสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ และความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นสาคัญ
ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา ๖๔/๗ วรรคสาม เรียกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ กสอ. หรืออนุกรรมการ กสอ. และหน่วยงานหรือบุคคลซึ่ง กสอ. มอบหมายเกี่ยวกับ
การสอบสวน ไปเป็นพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับในการดาเนินการ
สอบสวนของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๖๔/๙ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน กสอ. อาจร้องขอให้รัฐต่างประเทศช่วยใน
การสอบสวน หรือรับการร้องขอจากรัฐต่างประเทศให้ช่วยดาเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
โดยเป็นไปตามที่กาหนดในอนุสัญญาและภาคผนวก
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รัฐต่างประเทศอาจร้องขอเพื่อแต่งตั้งผู้แทน ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมในการสอบสวน
ของ กสอ. ตามหมวดนี้ ภายใต้การดูแลของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับ กสอ.
มาตรา ๖๔/๑๐ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแก่อากาศยานในราชอาณาจักร
หรืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เจ้าของอากาศยาน ผู้ครอบครองอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ประจาหน้าที่ หน่วยซ่อม
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการสนามบิน แจ้งต่อ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย
โดยไม่ชักช้า และจัดทารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแจ้งและการจัดทารายงานเบื้องต้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
ข้อบังคับ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๖๔/๑๑ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิด ขึ้น ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานหรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อความปลอดภัยแก่บุคคล หรือเพื่อคุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
หรือเหตุอื่นที่จะทาให้อากาศยาน ส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาถูกทาลายลง
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเรียกให้ช่วยเหลือ
มาตรา ๖๔/๑๒ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงตามมาตรา ๖๔/๗ วรรคสอง เกิดขึ้นแก่
อากาศยานใดในราชอาณาจักร ให้อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้น และสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุกมาอยู่ในการพิทักษ์อากาศยานของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็น
เพื่อการสอบสวน
ลักษณะของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงและหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิทักษ์อากาศยาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศมีหน้าที่เคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง หากไม่ดาเนินการ ให้ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย มีคาสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ เคลื่อนย้ายอากาศยานภายในเวลา
ที่กาหนด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าว ให้ กสอ. หรือผู้ที่ กสอ. มอบหมายมีอานาจเคลื่อนย้าย
อากาศยานนั้นเอง โดยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอากาศยานนั้น ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
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มาตรา ๖๔/๑๓ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและการรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน ให้ กสอ.
ประกาศกาหนดพื้นที่ที่อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและบริเวณโดยรอบของพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่
ควบคุมการสอบสวน และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยกาหนดระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน และ
หากมีความจาเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขต
พื้นที่ควบคุมการสอบสวนดังกล่าวไว้ด้วย
เมื่อได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้น ที่ควบคุมการสอบสวน หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยานหรื อ
ส่วนของอากาศยานนั้น และสิ่งของที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสอ. หรือ
ผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ กสอ. ประกาศยกเลิกพื้นที่
ควบคุมการสอบสวน และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๖๔/๑๔ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร และมีบุคคล
ถึงแก่ความตาย ให้ กสอ. แจ้งผู้มีหน้าที่และอานาจชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดาเนินการชันสูตรพลิกศพโดยพลัน และรายงานผลการชันสูตรพลิกศพแก่ กสอ. โดยเร็ว
ในกรณีบุคคลถึงแก่ความตายตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ประจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ให้ กสอ.
ร่วมกันกับผู้มีหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่งจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการชันสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จาเป็น
สาหรับการสอบสวน
มาตรา ๖๔/๑๕ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง ให้ผู้ประจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้นเข้ารับการตรวจทางการแพทย์โดยเร็ว หากผู้ประจาหน้าที่
ดังกล่าวไม่เข้ารับการตรวจ ให้ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมายมีอานาจควบคุมผู้ประจาหน้าที่นั้น
เพื่อนาตัวไปรับการตรวจทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ กสอ.
และให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นนาส่งผลการตรวจทางการแพทย์ให้ กสอ. โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๖๔/๑๖ ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อุ บั ติ ก ารณ์ รุ น แรง กสอ.
จะดาเนินการเอง หรือแต่งตั้งอนุกรรมการ กสอ. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กสอ. ซึ่งปฏิบัติงาน
เต็มเวลาคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอื่นจานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของสานักงาน กสอ. ได้ เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้น
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ในการแต่งตั้งอนุกรรมการ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ กสอ. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตามข้อบังคับ
กสอ. ในการนี้ กสอ. อาจจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
ให้อนุกรรมการ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจในการสอบสวนเช่นเดียวกับ กสอ.
และเมื่อดาเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นให้อนุกรรมการ กสอ. รายงานผลการสอบสวน และจัดทารายงาน
การสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเพื่อจัดทารายงานฉบับสุดท้ายตามมาตรา ๖๔/๑๙ ต่อ กสอ.
การปฏิบัติหน้าที่และการสอบสวนของอนุกรรมการ กสอ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
มาตรา ๖๔/๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บั นทึกภายในห้องนักบิน และ
บันทึกภาพหรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะทาการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบิน รวมถึง
ข้อความที่ถอดจากบันทึกดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวนตามหมวดนี้ หรือการสอบสวนหรือการดาเนินการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนด
มาตรา ๖๔/๑๘ ในการสอบสวนตามหมวดนี้ ให้ กสอ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
รักษาความลับของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่อยู่ในความครอบครองหรือ
พิทักษ์ของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย โดยจะเปิดเผยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าว
ได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนเท่านั้น
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) บันทึกเสียงภายในห้องนักบิน บันทึกภาพขณะทาการบิน และข้อความที่ถอดจากบันทึก
ดังกล่าว
(๒) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวน ดังนี้
(ก) ถ้อยคาของบุคคลซึ่งให้ไว้ต่อ กสอ.
(ข) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการของอากาศยาน
(ค) ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบั ติเหตุหรือ
อุบัติการณ์นั้น
(ง) บันทึกต่าง ๆ จากหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศและข้อความที่ถอดจากบันทึก
ดังกล่าว
(จ) การวิ เ คราะห์ แ ละความเห็น ของ กสอ. และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ต่าง ๆ
ของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
(ฉ) ร่างรายงานของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
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(๓) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามที่ กสอ. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๖๔/๑๙ ให้ กสอ. จัดทารายงานฉบับสุดท้ายของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
รุนแรงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ก่อน กสอ. จัดทาเป็นรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคหนึ่ง ให้ กสอ. ส่งร่างรายงานฉบับสุดท้าย
ให้ แ ก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ รั ฐ ต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งรายงานดัง กล่าว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และวิธีการร่างรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคสอง
ให้ เป็น ไปตามที่ กสอ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องและรัฐต่างประเทศต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
มีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดในร่างรายงานดังกล่าว
รายงานฉบับสุดท้ายไม่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ กระบวนการ
ยุติธรรม หรือการดาเนินการใด ๆ ที่มุ่งกล่าวโทษบุคคลหรือกาหนดให้บุคคลใดต้องรับโทษ”
มาตรา ๓๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย มาตรา ๖๔/๒๐ มาตรา ๖๔/๒๑ มาตรา ๖๔/๒๒ มาตรา ๖๔/๒๓ มาตรา ๖๔/๒๔
มาตรา ๖๔/๒๕ มาตรา ๖๔/๒๖ มาตรา ๖๔/๒๗ และมาตรา ๖๔/๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๗/๑
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๖๔/๒๐ ในหมวดนี้
“การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย” ให้หมายความรวมถึง การค้นหาและช่วยชีวิต
ผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานด้วย
“สานักงาน กชย.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย
“ผู้อานวยการ กชย.” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย
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มาตรา ๖๔/๒๑ ให้ มีคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กชย.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการ กชย. ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
โดยข้อเสนอของผู้อานวยการ กชย. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน กชย. จานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖๔/๒๒ ให้ กชย. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยของประเทศไทย
(๒) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ โดยคานึงถึงมาตรฐาน
และข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(๓) กาหนดมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๗ (๗)
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
รวมทั้งการออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและ
ช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ตามแผนการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย แห่ ง ชาติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ให้ คาแนะน า ปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินการและพัฒนาระบบการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อ กชย. เห็นชอบแผนตาม (๒) แล้ว ให้สานักงาน กชย. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
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ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง กชย. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ และให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔/๒๓ แผนการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย แห่ ง ชาติ ต ามมาตรา
๖๔/๒๒ (๒) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ที่ กชย. กาหนดตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๑) และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) แนวทางและมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
(๒) วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งข่าว การค้นหา และให้ความช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รวมถึงการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการลาเลียง
ขนส่งอย่างเป็นระบบ
(๓) รายชื่อหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ทั้งนี้ จะกาหนดหน่วยงานภาคเอกชนที่จะดาเนินการสนับสนุน
หรือให้การช่วยเหลือในการดาเนินการด้วยก็ได้
(๔) งบประมาณเพื่อการดาเนินการ แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านการฝึกอบรมบุคลากร
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการปฏิบัติการในการดาเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย เพื่อดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๖๔/๒๔ ให้ สานั กงาน กชย. ทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยของประเทศ และประสานงานในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลืออากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตรายหรืออากาศยานที่สูญหายหรือขาดการติดต่อและต้องการ
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานได้อย่างทันท่วงที และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติเสนอให้ กชย. เห็นชอบ
ตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๒)
(๒) กากับดูแลการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรการที่ กชย.
กาหนดตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๓)
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๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หามาตรการในการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภั ย และให้ ก ารสงเคราะห์ เ บื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบภั ย ผู้ ไ ด้ รั บ ภยั น ตราย หรื อ
ผู้ได้รับความเสียหาย
(๕) แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและช่ วยเหลืออากาศยานประสบภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาติ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ กชย.
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๖๔/๒๕ ในกรณีที่อากาศยานทหาร หรืออากาศยานราชการอยู่ในภาวะอันตราย
สูญหาย หรือขาดการติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานดังกล่าว อาจร้องขอ กชย. ให้มี
การดาเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ได้
มาตรา ๖๔/๒๖ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย สูญหาย หรือขาดการติดต่อภายใน
ราชอาณาจักร ให้ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาตแจ้งเหตุต่อศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยโดยทันทีที่ทราบ
เหตุดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เจ้าของอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ
ตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยาน
ต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานประสบภัยต่อศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยตามที่ร้องขอ
มาตรา ๖๔/๒๗ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย สูญหาย หรือขาดการติด ต่อ หรือ
มีการแจ้งเหตุตามมาตรา ๖๔/๒๖ ให้สานักงาน กชย. รายงานให้รัฐมนตรีและ กชย. ทราบโดยไม่ชักช้า
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ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกิด เหตุเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมและกากับ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอานาจตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ บังคับบัญชาและสั่งการ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องได้
ตามความจาเป็น และให้ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือการดาเนินการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วย
ในกรณีมีเหตุอื่นที่จาเป็น รัฐมนตรีอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ได้ตามความเหมาะสม
เมื่อภารกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเสร็จสิ้น ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
แจ้งมายังศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย เพื่อดาเนินการยกเลิกภารกิจ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๖๔/๒๘ เพื่อให้ การปฏิบัติการช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยสามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอานาจกาหนดพื้นที่และบริเวณในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
ห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือบุคคล
ให้พ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึง”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา ๑๖ เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนดจากผู้ที่เกี่ย วข้อง และ
หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และเกี่ยวข้องกับเอกสาร
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจยึดเอกสารนั้นไว้เพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
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“มาตรา ๖๕/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเรียกโดยทาเป็น
หนังสือให้บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือจัดส่งเอกสารตามมาตรา ๑๖
เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกนั้นได้
เอกสารหรื อข้ อมู ลตามวรรคหนึ่ ง ต้ องเป็ นเอกสารหรื อข้ อมู ลที่ บุ คคลนั้ นทราบ หรื ออยู่ ใน
ความดูแลหรืออยู่ภายใต้ความควบคุมของบุคคลนั้น หรือเป็นเอกสารหรือข้อมูลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินเห็นว่าจาเป็นเพื่อการตรวจสอบด้านการบิน
ในกรณีที่เรียกให้บุคคลเข้าชี้แจงหรือให้ถ้อยคา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จดบันทึกคาตอบหรือถ้อยคาของบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ให้บุคคลซึ่งชี้แจงหรือให้ถ้อยคาได้ตรวจสอบความถูกต้องตามบันทึกตาม (๑) และลงนาม
ในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย
ถ้าต้องใช้ล่ามหรือผู้ใดแปลภาษาเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้จดบันทึกไว้
ให้ล่ามหรือผู้แปลภาษานั้นลงนามในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย”
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ แห่งสนามบินอนุญาต ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๒) เข้าไปในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่สร้าง ประกอบ ซ่อม หรือตรวจและถอดปรับอากาศยาน
หรือส่วนของอากาศยาน และตรวจสอบการเหล่านั้นตลอดถึงส่วนต่าง ๆ และแบบที่เกี่ยวกับส่วนเหล่านั้น
ในระหว่างเวลาทางาน
(๓) เข้าไปในอากาศยานที่ปฏิบัติการบินมายัง ออกจาก หรือภายในราชอาณาจักร และที่ทาการ
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศและผู้ให้บริการการเดินอากาศ
(๔) ขึ้ น ตรวจและค้ น อากาศยานซึ่ ง มี เ หตุ ที่ จ ะเชื่ อ ว่ า มี ข องต้ อ งห้ า มหรื อ ต้ อ งก ากั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใด หรือของซึ่งได้นาเข้าในหรือจะนาออกนอกราชอาณาจักร
อันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบสาคัญสมควรเดินอากาศแล้วเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
(๖) เข้าตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน
(๗) ยึดของต้องห้ามหรือต้องกากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดหรือของซึ่งได้
นาเข้าในหรือจะนาออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร”
มาตรา ๔๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๖๗/๓ มาตรา ๖๗/๔ มาตรา ๖๗/๕
มาตรา ๖๗/๖ มาตรา ๖๗/๗ มาตรา ๖๗/๘ มาตรา ๖๗/๙ มาตรา ๖๗/๑๐ มาตรา ๖๗/๑๑ และ
มาตรา ๖๗/๑๒ ในหมวด ๘ อานาจตรวจ ยึดและหน่วงเหนี่ยว แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖๗/๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน
มาตรา ๖๗/๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเข้าไปในอากาศยาน สถานที่ทาการ เพื่อขอ
ตรวจค้ น อากาศยาน หรื อ สถานที่ ท าการนั้ น หรื อ เข้ า ไปและตรวจค้ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ และตรวจเอกสารที่ เกี่ยวกับการบินในสถานที่นั้น ๆ ว่าปฏิบัติหรือดาเนินการตามที่
บัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องเข้าไปภายในเวลาทาการของสถานที่นั้น ๆ หรือตามเวลา
อันสมควร
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิ นมีอานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ตรวจสอบวัตถุใด ๆ ทาสาเนา คัดย่อจากหนังสือหรือเอกสารที่ตรวจพบในอากาศยาน
สถานที่ทาการใด ๆ ที่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการและการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งข้ อมูลหรือเอกสารให้แก่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรื อ ส่ ง คื น ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารดั ง กล่ า ว หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเหมาะสม
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใช้งานคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีและคัดลอกหรือพิมพ์สาเนาของบันทึก
หรือรายการข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) สอบถามบุคคลใด ๆ ที่อยู่หรือเคยอยู่ ณ สถานที่ทาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สั่งบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมหรือเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของใด ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทาการ
ให้แสดงหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของนั้น ๆ โดยทันที หรือในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ
(๖) สั่ ง บุ ค คลที่ ค รอบครอง หรื อ เก็ บ รั ก ษา หรื อ ควบคุ ม หนั ง สื อ เอกสาร หรื อ สิ่ ง ของ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง ให้จัดส่งหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของดังกล่าวโดยทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนด
(๗) ทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการ
การเดินอากาศ และตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม
ในการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
อาจมีล่ามแปลภาษาหรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจาเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินด้วยก็ได้
การปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรานี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ต รวจสอบด้ า นการบิ น แสดง
บัตรประจาตัวต่อเจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ทาการนั้น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้จากการตรวจค้ น หรือตรวจสอบตามมาตรานี้ ซึ่ ง มีลั กษณะเป็นความลับ หรือ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลมีความอ่อนไหวในเชิงธุรกิจ หรือเป็นข้อมูลมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินอันที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะมิได้ ให้เก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวหรือเป็นการนาไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ทางกฎหมาย
มาตรา ๖๗/๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและกากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจเข้าไปในสถานที่
ส่วนบุคคลอันเป็นที่เฉพาะได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองหรือโดยมีหมายศาล
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของใด ๆ จากสถานที่ทาการที่เข้า
ตรวจค้ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ต รวจสอบด้ า นการบิ น ผู้ นั้ น ต้ อ งออกใบรั บ ที่ แ สดงสิ่ ง ของที่ ไ ด้
เคลื่ อ นย้ า ยให้ แ ก่ เ จ้า ของหรื อ บุค คลที่ ค วบคุม สถานที่ ท าการนั้น และต้ อ งน าสิ่ ง ของดัง กล่ า วส่งคืน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ อาจมีล่ามแปลภาษา
หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจาเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินด้วยก็ได้
มาตรา ๖๗/๖ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ทาการตรวจค้นหรือตรวจสอบ
ตามมาตรา ๖๗/๔ หรือมาตรา ๖๗/๕ อาจแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ทาการนั้น
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติให้มีการดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินกาหนด
หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาที่ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการขั้นตอนเหล่านั้น
(๓) สิ่งที่ห้ามกระทาและกาหนดระยะเวลาที่ห้ามกระทาการดังกล่าวที่ระบุไว้
(๔) กระบวนการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นการยื่ น อุ ท ธรณ์ ก ารออกหนั ง สื อ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเหตุอันควร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจสั่งให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือแจ้งดังกล่าวและอาจขยายระยะเวลาที่กาหนดไว้ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งนั้นไม่ปฏิบัติตามรายการที่กาหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อานวยการทราบเพื่อสั่งการต่อไป
การยื่นอุทธรณ์การออกหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกตามความในวรรคหนึง่ ไม่มีผล
เป็นการทุเลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๖๗/๗ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจสั่งห้ามเจ้าของหรือ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือสมาชิกลูกเรือของอากาศยาน มิให้นาอากาศยาน
ไปปฏิบัติการบินในกรณีที่มีเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัย ดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานนั้นไม่มีความสมควรเดินอากาศ
(๒) สมาชิกลูกเรือไม่มีคุณสมบัติหรือหย่อนสมรรถภาพทางกายหรือจิตใจที่จะทาการบินได้
(๓) การปฏิบัติการของอากาศยานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุค คลหรือทรัพย์สิน
ที่อยู่บนภาคพื้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ ไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ก ากั บ การบิ น พลเรื อ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย หรื อ ค่ า บริ ก ารหรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการบิน เช่น บริการของ
สนามบิน หรือบริการการเดินอากาศ หรือบริการอื่นที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ซึ่งถึงกาหนด
ต้องชาระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ชาระเบี้ยปรับหรือ เงินเพิ่มที่เกิดจากการชาระค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการล่าช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
(๕) ไม่ชาระค่าปรับที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่หรื อผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินอาจดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อหน่วงเหนี่ยวอากาศยานหรือยับยั้งสมาชิก
ลูกเรือนั้นมิให้ปฏิบัติการบินตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๕) ภายหลังได้สั่งห้ามนาอากาศยานไปปฏิบัติการบิน
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ห รือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว และหากมี
ความจาเป็นต้องมีการหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นจนกว่าจะได้มีการชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ
เงิน เพิ่ม หรือค่าปรับ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ต รวจสอบด้านการบินเสนอต่อผู้อานวยการให้มี
คาสั่งหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นไว้ได้ และจะกาหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามความจาเป็นด้วยก็ได้
มาตรา ๖๗/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอากาศยานลาใดน่าจะทาการบินในลักษณะ
ที่เข้าข่ายเป็นการบินที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือ
คาสั่ง หรือคาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใดหรือการทาการบินเช่นว่านั้น
อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อบุคคลในอากาศยานหรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพื้น ผู้อานวยการ
อาจมีคาสั่งให้หน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้น หรือในกรณีจาเป็นจะสั่งให้ระงับการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกใด ๆ สาหรับอากาศยานดังกล่าวด้วยก็ได้
เมื่อผู้อานวยการเห็นว่าได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด
ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือคาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใด
นั้นแล้ว ให้ผู้อานวยการมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งหน่วงเหนี่ยวหรือคาสั่งระงับการให้บริการดังกล่าว
มาตรา ๖๗/๙ หากปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลที่จงใจหรือน่าจะกระทาการกรณีหนึ่ง
กรณีใดดังต่อไปนี้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจมีคาสั่งห้ามผู้ได้รับใบรับรอง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง มิให้ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง ใบอนุญาต
ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง นั้น
(๑) ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือ
คาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๒) อาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลในอากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพื้น
การสั่งห้ามใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการ
กาหนด
มาตรา ๖๗/๑๐ ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศซึ่งดาเนินการในประเทศไทย จะต้องมี
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัย
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งในนามของผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น
โดยส่งหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวให้แก่ผู้อานวยการก่อนเริ่มดาเนินการในประเทศไทย
การส่งหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัตนิ ี้อาจออกให้แก่ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศใด ๆ โดยส่งไปยังสานักงานใหญ่หรือส่งไปยังที่ทาการ
ของตัว แทนที่ไ ด้รับแต่งตั้ง แล้ ว แต่กรณี โดยให้ถือว่า มีผลเช่นเดียวกับการออกให้แก่ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น
ในการส่งหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัยที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หากไม่
ปรากฏตัวผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยการติดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการ
ของตัวแทนหรือลงประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประการใดประการหนึ่งได้
มาตรา ๖๗/๑๑ การยื่นข้อร้องเรียนว่ามีการดาเนินการหรือละเว้นดาเนินการใด ๆ อันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือคาสั่งการใด
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการ
การยื่นและการรับข้อร้องเรียน การพิจารณา และการสอบสวนข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๖๗/๑๒ บุคคลใดที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมิได้เป็นคาสั่งที่ออก
โดยผู้อานวยการ อาจยื่นอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อผู้อานวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ ผู้อานวยการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งให้เหตุผล โดยคาวินิจฉัยนั้นต้องทา
เป็นหนังสือ และแจ้งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทราบ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผู้อานวยการตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด
การยื่นและรับอุทธรณ์ การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการให้โอกาสอันควรแก่คู่กรณีในการแสดงตัว
การแสดงและโต้แย้งข้อมูลและข้อพิสูจน์ ในการพิจารณาอุทธรณ์
การอุทธรณ์นี้ ไม่เป็นเหตุแห่งการทุเลาคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ดังกล่าว”
มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๗/๑๓ มาตรา ๖๗/๑๔ มาตรา ๖๗/๑๕
มาตรา ๖๗/๑๖ มาตรา ๖๗/๑๗ มาตรา ๖๗/๑๘ มาตรา ๖๗/๑๙ และมาตรา ๖๗/๒๐ ในหมวด ๙
บทกาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖๗/๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคสอง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
ห้าแสนบาท และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๗/๑๔ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) จัดให้มีบริการการเดินอากาศโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา ๑๕/๑๘
(๒) ผลิตอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๒๑
(๓) ผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๓๒
(๔) ประกอบกิจการหน่วยซ่อมโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๙๔
(๕) ประกอบกิจการบารุงรักษาอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๑/๑๑๐
(๖) ใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา
๔๑/๑๑๓
(๗) ประกอบกิจการการบินพลเรือนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
(๘) เป็นผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ วรรคหนึ่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๙) เปิด สนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานให้บริการแก่สาธารณะ โดยไม่ได้ รับ
ใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑
(๑๐) นาอากาศยานไปปฏิบัติการโดยฝ่าฝืนคาสั่งห้ามตามมาตรา ๖๗/๗ วรรคหนึ่ง
(๑๑) เปิดให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศโดยฝ่าฝืนคาสั่งระงับการให้บริการ
ตามมาตรา ๖๗/๘
(๑๒) ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสื ออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
โดยฝ่าฝืนคาสั่งห้ามตามมาตรา ๖๗/๙
มาตรา ๖๗/๑๕ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ หรือใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ผู้ใดดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อกาหนด เงื่อนไข ข้อจากัด หรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง มาตรา
๔๑/๑๑๗ มาตรา ๔๑/๑๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๑๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้ อง
มาตรา ๖๗/๑๖ ผู้ไ ด้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕/๒๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๖๗/๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองบริการการเดินอากาศ
ตามมาตรา ๑๕/๒๔ วรรคสอง ผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยานผู้ ใ ดไม่ ส่ ง คื น ใบส าคั ญ การจดทะเบี ย น
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๑๒๑ วรรคสอง หรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ
ผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะส่งคืน
มาตรา ๖๗/๑๘ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ไม่ยินยอมให้ผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๕/๒๕ มาตรา ๔๑/๕๗ มาตรา ๔๑/๑๑๙ มาตรา ๖๐/๒๐ มาตรา ๖๐/๔๒ มาตรา
๖๕ มาตรา ๖๕/๑ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗/๔
(๒) ไม่ยินยอมให้ กสอ. ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๔/๖
มาตรา ๖๗/๑๙ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) รับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๗
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด เงื่อนไข และแนวทางในการดาเนินการกับวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษที่ออกโดยผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๘ และมาตรา
๑๕/๓๐
(๓) รับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๙
(๔) ส่งหรือพาวัต ถุอัน ตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็น พิเศษไปกับอากาศยาน
โดยมิได้ให้หรือสาแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อกาหนดของผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๓๑
(๕) นาอากาศยานบินเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่หวงห้ามเฉพาะโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๖) นาอากาศยานบินเข้าพื้นที่อันตราย โดยไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อานวยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม
(๗) ส่งหรือพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕
(๘) เป็นผู้ประจาหน้าที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใบรับรองใบอนุญาต
ผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย ตามมาตรา ๔๒
หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่มาจากการเทียบโอนตามมาตรา ๕๐/๖ หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
ที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน ตามมาตรา ๕๐/๗
(๙) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจาหน้าที่โดยไม่มีใบสาคัญแพทย์ตามมาตรา ๕๐/๙
ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานทาการบินโดยรู้ว่ามีผู้กระทาความผิดตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๗)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗/๒๐ ผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕/๒๗ มาตรา ๑๕/๒๙ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๐ เบญจ วรรคสาม ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามวิ ธี การ
และเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง . . . “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท””
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ใดนาอากาศยานทาการบิน โดยอากาศยานนั้นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยานตามมาตรา ๓๐
หรือไม่มีสมุดปูมเดิ นทางตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมีผู้ประจาหน้าที่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
หรือใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับ
ประเทศไทยในอากาศยานตามมาตรา ๔๒ หรื อ ใบอนุ ญาตผู้ป ระจ าหน้าที่ ที่ม าจากการเทียบโอน
ตามมาตรา ๕๐/๖ หรื อ ใบอนุ ญาตผู้ป ระจ าหน้า ที่ที่ ออกให้หรือรั บรองตามกฎหมายของประเทศ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ตามมาตรา ๕๐/๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายแก่อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
หรือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิ น ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาอากาศยานขึ้นลงโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๕๐/๑๔
(๒) นาอากาศยานบินออกนอกเส้นทางบินที่กาหนดในข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘”
มาตรา ๔๖ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา ๗๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๓ . . . “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท””
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้ให้บริการการเดินอากาศเก็บค่าบริการไม่เป็นไปตามอัตราที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๕/๒๖ หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการบิน พลเรือนกาหนด หรือเกินอัต ราขั้นสูงที่กาหนดในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๓๐”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการเดินอากาศ
ผู้ประจาหน้าที่ หรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
บุคคลที่อยู่ในอากาศยานและบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะ หรือผู้ประกอบการ
ในสนามบินอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยหรือแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) น าอากาศยานบิน เข้าพื้น ที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่หวงห้ามเฉพาะที่ผู้อานวยการ
ได้ประกาศกาหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๒ ให้ ยกเลิกมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต หรื อ มี สิ ท ธิ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๒) หรือข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๔๑/๕๕ วรรคสอง
หรือมาตรา ๔๑/๕๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๔ ให้ ยกเลิกมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๕ ให้ ยกเลิกมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๘ พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอานาจ
ออกใบสาคัญสมควรเดิน อากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๑/๗๔ วรรคสอง หรือบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอื่น ที่ไ ด้รั บมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการค้นหรือตรวจค้นตามข้อกาหนดที่ออก
ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคสอง หรือพนักงานของผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะหรือ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของผู้ดาเนินการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจค้นตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง และการกระทาดังกล่าว
ไม่เป็น ความผิด ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๕๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๐๗/๒ และมาตรา ๑๐๗/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๗/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดไม่จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามสัญญาและบุคคลที่สาม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๑๓๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองล้านบาท
มาตรา ๑๐๗/๒ ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ปฏิ เ สธการรั บ ขนคนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑/๑๓๓ วรรคสาม
(๒) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๓๕
มาตรา ๑๐๗/๓ ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนเกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๑/๑๓๔
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท”
มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๘/๒ มาตรา ๑๐๘/๓
มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ มาตรา ๑๐๘/๖ มาตรา ๑๐๘/๗ มาตรา ๑๐๘/๘ มาตรา ๑๐๘/๙
และมาตรา ๑๐๘/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๘/๑ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามคาสั่งการรั ก ษา
ความปลอดภัยที่ออกให้แก่ตนตามมาตรา ๕๐/๒๒ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๒ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปฏิเสธการให้ข้อมูลตามมาตรา ๕๐/๒๓
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๓ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) เปลี่ยนแปลง ปิดบังหรือทาลายข้อมูลใด ๆ ที่ต้องจัดส่งตามมาตรา ๕๐/๒๓ วรรคหนึ่ง
(๒) จัดทาหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ต้องจัดส่งตามมาตรา ๕๐/๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๘/๔ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐/๒๕ มาตรา ๕๐/๓๗
มาตรา ๕๐/๓๘ หรือมาตรา ๕๐/๓๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการค้นหรือตรวจค้น
ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคสอง หรือข้อกาหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะนาขึ้นไป
บนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์ตามมาตรา ๕๐/๔๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๐๘/๕ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการรักษาความลับตามมาตรา ๕๐/๒๗ วรรคสอง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๒) เป็น เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายนาอาวุธขึ้นบนอากาศยาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการเป็นการเฉพาะราย หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือขั้นตอนที่ผู้อานวยการกาหนดตามมาตรา ๕๐/๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๘/๖ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม ประกอบกิจการ
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๐/๒๘ มาตรา ๕๐/๒๙ มาตรา ๕๐/๓๐ หรือมาตรา ๕๐/๓๑ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๐๘/๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการอื่น
ตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๐/๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๘ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างใด
อย่างหนึ่งตามมาตรา ๕๐/๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๙ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ขนส่งหรือครอบครองอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ ภายในสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาต
หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต หรือไม่ใช่เจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ตามมาตรา ๕๐/๓๕ วรรคหนึ่ง
(๒) ขนหรือน าอาวุธ วัต ถุระเบิด หรือวัต ถุไวไฟ เข้าไปในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๕๐/๓๕ วรรคสอง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ผู้เช่าพื้นที่ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน อนุ ญาตหรือที่ขึ้น ลงชั่ว คราวอนุญาตในการควบคุมการเข้าพื้นที่เฉพาะส่วนที่ต นเกี่ย วข้ อ ง
ตามมาตรา ๕๐/๓๖
มาตรา ๑๐๘/๑๐ ผู้ โ ดยสารผู้ ใ ดขัด ขวางหรือ หลี ก เลี่ ย งการตรวจค้ นตามมาตรา ๕๐/๔๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๑๐๙/๑ มาตรา ๑๐๙/๒ และมาตรา
๑๐๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๙/๑ ผู้ใดจุด และปล่อยหรือกระทาการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย
ต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๙/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙/๒ หรือประกาศที่ผู้อานวยการประกาศ
ตามมาตรา ๕๙/๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา ๕๙/๓ วรรคหนึ่ง หรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในมาตรา ๕๙/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๖๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๔ ผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยาน เจ้ า ของอากาศยาน ผู้ ค รอบครองอากาศยาน
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ประจาหน้าที่ หน่ว ยซ่อม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) กระทาการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๑
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) เข้าไปในพื้นที่ควบคุมการสอบสวน หรือกระทาการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน
หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๓ วรรคสอง
(๓) กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุ ก มาซึ่ ง อยู่ ใ นการพิ ทั ก ษ์ อ ากาศยานของ กสอ. หรื อ ผู้ ซึ่ ง กสอ. มอบหมาย อั น ท าให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่การสอบสวนและรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน”
มาตรา ๖๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๕/๑ มาตรา ๑๑๕/๒ และมาตรา ๑๑๕/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๑๕/๑ ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บันทึกภายในห้องนักบิน หรือบันทึกภาพ
หรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะทาการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบินหรือข้อความที่ถอดจาก
บันทึกดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๕/๒ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของอากาศยาน หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของ
อากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานต่างประเทศ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๑๕/๓ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่ผู้ บัญชาการเหตุการณ์กาหนดให้เป็นพื้นที่
หรือบริเวณในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒๘ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๖๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๑๗/๑ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรบกวน
การเดินอากาศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
(๑) แสดงไฟ สัญญาณ หรือการสื่อสารใด ๆ ในสถานที่หรือในลักษณะที่น่าจะทาให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็นไฟหรือสัญญาณที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการทางานของไฟหรือสัญญาณ หรือการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ในกรณีที่กระทาการตาม (๑) แม้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการรบกวนการเดินอากาศ หากผู้อานวยการ
ได้มีหนังสือเตือนแล้ว แต่ยังคงแสดงไฟ สัญญาณ หรือการสื่อสารเช่นว่านั้นก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังกล่าว ให้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกความตาม (๑) ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ใบอนุญาตดาเนินงานเกี่ยวกับรับมอบ
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท”
จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่ายหรือขนส่งวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๑๕/๒๗ หรือสิ่งของต้องห้าม
หรือต้องดูแลเป็นพิเศษตามมาตรา ๑๕/๒๙
มาตรา ๖๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๘/๑) (๒๘/๒) (๒๘/๓) (๒๘/๔) (๒๘/๕) (๒๘/๖)
(๒๘/๗) และ (๒๘/๘) ในอัต ราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๒๘/๑) ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๓) ใบรับรองการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๔) ใบรับรองการให้บริการระบบสื่อสาร
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระบบช่วยการเดินอากาศ และ
ระบบติดตามอากาศยาน
(๒๘/๕) ใบรับรองการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๖) ใบรับรองการให้บริการข่าวสารการบิน
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๗) ใบรับรองการให้บริการการออกแบบวิธีปฏิบัติ
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
(๒๘/๘) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
ฉบับละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๕ ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
บรรดาการใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
การบิ น พลเรือนก่อ นวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ใ ช้บัง คับ ให้ ด าเนินการได้ต่อ ไปเท่ าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ผู้ซึ่งประกอบกิจการบริการการเดินอากาศก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ต้องดาเนินการขอใบรับรองตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และให้ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออกใบรับรองดังกล่าวจากผู้อานวยการ
ในระหว่างการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการบริการการเดินอากาศนั้น
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๗ ให้ใบรับรองและใบอนุญาตดังต่อไปนี้ ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น
(๑) ใบรับรองผู้ดาเนิ นการเดินอากาศที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกให้
ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๕ ว่าด้วยใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๒) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
การขนส่ งทางอากาศเพื่ อ การพาณิ ชย์ ต ามมาตรา ๔๑/๑๒๕ แห่ ง พระราชบั ญญัติก ารเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
บรรดาคาขอหรือคาขอต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตตามมาตรานี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการพิจารณาได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้อานวยการจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกหรือต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ ผูซ้ ึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศไว้ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการให้บริการต่อไปได้ และให้เรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ได้รบั
อนุมัติไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าผู้อานวยการจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค่าบริการตามมาตรา ๑๕/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตส่ ง หรื อ พาวั ต ถุ อั น ตรายหรื อ สั ต ว์ไ ปกั บ อากาศยานไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นผล
มาตรา ๗๐ ใบสาคัญแพทย์และใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่มอี ยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญหรือใบรับรองนั้นจะสิ้นผล
มาตรา ๗๑ ให้ ด าเนิ น การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุ บัติเ หตุและอุบัติ การณ์ของ
อากาศยานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานตามวรรคหนึ่ง
ให้ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามคาสั่งกระทรวงคมนาคมที่
๑๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ลงวันที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
มาตรา ๗๒ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน ซึ่งได้ดาเนินการไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยานเห็นสมควรนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับด้วย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานกาหนด
มาตรา ๗๓ การจัดทาแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยซึ่งได้ดาเนินการ
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในการนี้
แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยใดที่ได้กระทาไว้แล้วแต่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๔ ให้โอนบรรดากิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ มาเป็นของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ บรรดาประกาศและคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ออกเกี่ยวกับ
กิจการการเดินอากาศ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป จนกว่า
จะมีข้อบังคับหรือประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน คาสั่งของรัฐมนตรี หรือข้อกาหนดของ
ผู้อานวยการในเรื่องนั้น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๗๖ ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งในเรื่องนั้น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ เพื่อยกระดับการบินพลเรือน
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงและ
การเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุม กากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และเศรษฐกิจการบินพลเรือน
ของประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นการสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ
รองรั บ การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัยสากลและโครงการตรวจสอบ
การกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

เลม ๗๑ ตอนที่ ๕๘ หนา ๑๒๔๙
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๙๗

๒

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๘

เลม ๗๒ ตอนที่ ๖๓ หนา ๑๓๓๙
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๙๘

๓

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๒

เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๕๖
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๔

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๐๔

เลม ๗๘ ตอนที่ ๗๖ หนา ๑๐๖๔
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๔

๕

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๐๗

เลม ๘๑ ตอนที่ ๖๖ หนา ๔๘๑
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗

๖

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๑๔

เลม ๘๘ ตอนที่ ๑๐๖ หนา ๖๖๒
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔

๗

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๑

เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐๓
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑

๘

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๒๕

เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๖
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

๙

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๑๐

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

๑๑

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

๑๒

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๐๐
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๔

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๕๘
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่
การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณา” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สินค้าที่ถูกพิจารณา” หมายความว่า สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาดหรือได้รับ
การอุดหนุน หรือสินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคาว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) รัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณา”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๒/๑) ของบทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่ างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๒/๑) ผู้ประกอบสินค้าตามมาตรา ๗๑/๑”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาการทุ่มตลาด การพิจารณาการอุดหนุน การพิจารณาความเสียหาย
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การพิจารณาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุด หนุ น การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
การทบทวนมาตรการ รวมทั้งการดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ให้คานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
จะให้กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือขอให้กรมศุลกากรดาเนินการจัดทาทะเบียนการนาเข้าหรือส่งออก
สินค้าใด หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าก็ได้ ในกรณีนี้
ให้กรมศุลกากรมีอานาจกาหนดให้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกแจ้งข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่คณะกรรมการร้องขอได้
และให้นากฎหมายว่าด้วยศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่กรณีนี้
มาตรา ๙ ผู้ซึ่งยื่นคาขอให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุน หรือพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ผู้นาเข้า
ผู้ประกอบสินค้า ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศอาจขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นฐานในการกาหนดมาตรการชั่วคราว การกาหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากรหรือการคืนอากร
แล้วแต่กรณี ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด
คาขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มาตรการชั่วคราว การกาหนดอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวน
อากรหรือการคืนอากร มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ผู้ใดอาจมีคาขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้ทา
ความตกลง ให้ทบทวนมาตรการ ให้คืนอากร ตลอดจนการขอข้อมูลข่าวสารใดนั้น ให้กระทรวงพาณิชย์
มีอานาจออกประกาศกาหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมแก่ภาระ
ในการดาเนินงานดังกล่าว
มาตรา ๑๑ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การคืนอากรหรือหลักประกัน
การชาระอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นคาขอในนามของอุตสาหกรรมภายในต่อกรมการค้า
ต่างประเทศเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
คาขอตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นคาขอที่ยื่นในนามของอุตสาหกรรมภายในได้ต่อเมื่อได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด
ปริมาณการผลิตของฝ่ายสนับสนุนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
ทั้งหมดในประเทศ
การยื่ น คาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร ระยะเวลา และเงื่อนไข
ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด ให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้มีอานาจหน้าที่
ไต่สวนประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหาย เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายในราชกิจจานุเบกษา และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่โดยวิธีการอื่นใด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่ครบถ้วน
หรือค้างชาระค่าอากรดังกล่าว ให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
การกักของ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด และการดาเนินการเกี่ยวกับของตกค้าง รวมทั้ง
การลดเงินเพิ่ม งดหรือลดเบี้ยปรับ ทุเลาการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การลดเงินเพิ่ม และ
งดหรือลดเบี้ยปรับ ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ให้นาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บทบัญญัติในส่ว นที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ไม่นามาใช้กับการเก็บอากร เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรานี้
มาตรา ๔๙/๒ ผู้ น าเข้ า อาจยื่ น ค าขอคื น อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดต่ อ กรมศุ ล กากรได้
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรา ๑๘
วรรคสาม อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้กาหนดให้เหมาะสมกับผู้ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่างแต่ละราย
สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง ให้กาหนดอัตราไว้ไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างรายใดได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนโดยครบถ้วน
ถูกต้องภายในเวลาที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ให้คณะกรรมการกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ให้เหมาะสมสาหรับผู้นั้น เว้นแต่การกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับแต่ละรายจะเป็น
ภาระเกินสมควรและอาจทาให้การไต่สวนไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ เนื่องจากมีผู้ได้
ให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นจานวนมาก จะกาหนดอัตราอากรตอบโต้ก ารทุ่มตลาดไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักดังกล่าวก็ได้”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้เรียกเก็บได้เป็นระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันเริ่ม
ใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ผลการทบทวนครั้งสุดท้ายซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทั้งปัญหาการทุ่มตลาดและ
ปัญหาความเสียหายใช้บังคับ เว้นแต่เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรให้ทบทวนหรือเมื่อบุคคลหรือคณะบุคคล
มีคาขอในนามของอุตสาหกรรมภายในให้ทบทวนภายในเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด และ
คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มีการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศให้มีการทบทวน
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การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการเรียกเก็บอากรในระหว่างระยะเวลาที่อากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ตามวรรคหนึ่งยังมีผลใช้บังคับ แต่หากการพิจารณาทบทวนไม่แล้วเสร็จหลังพ้นกาหนดระยะเวลาที่อากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดมีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการเรียกหลักประกันการชาระอากรในระหว่างนั้นจนกว่า
ผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มี
การทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตั้งแต่วันทีม่ ี
การเรียกหลักประกันการชาระอากรตามวรรคสอง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด บรรดาหลักประกัน
การชาระอากรที่ให้ไว้ในระหว่างการทบทวน ให้คืนโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๕๘ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายใดซึ่งมิได้ ส่งสินค้า
ทุ่มตลาดเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่นาข้อมูลมาใช้เพื่อการไต่สวนการทุ่มตลาดแต่ได้ส่งสินค้าทุ่มตลาด
เข้ามาหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจขอให้ทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับตน
เป็นการเฉพาะรายได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ ส่งออกจากต่างประเทศหรือ
ผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายอื่นซึ่งอยู่ในบังคับถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ขอทบทวนมีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ
รายอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ปรากฏว่ า ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ งสามารถควบคุ ม อี กฝ่ า ยหนึ่ง หรื อ ทั้ ง สองฝ่ าย
ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการนี้ ให้ถือว่าฝ่ายหนึ่งควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ ถ้าฝ่ายแรกอยู่ในฐานะทางกฎหมายหรือ
ทางปฏิบัติที่จะยับยั้งหรือสั่งการฝ่ายหลังได้
ในระหว่างการทบทวนตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้านาเข้า
ที่ส่งออกหรือผลิตจากผู้ขอทบทวนดังกล่าวไม่ได้ แต่คณะกรรมการอาจขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกัน
อากรก็ได้ ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอานาจเรียกหลักประกันอากรตามจานวนที่คณะกรรมการมีคาขอ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่ามีการทุ่มตลาด ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ประกาศให้มีการทบทวน แต่หากคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าไม่มีการทุ่มตลาด
ให้คืนหลักประกันอากรที่เรียกไว้โดยไม่ชักช้า
การพิ จ ารณาทบทวนจะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศให้ มี
การทบทวน
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มาตรา ๕๙ ผู้นาเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในขณะหนึ่งขณะใดได้ ถ้าผู้นั้น
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด หรือส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดลดลงต่ากว่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ที่ใช้บังคับ
การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่
วันชาระอากร
การพิจารณาคืนอากรต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการรับคาขอ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๖๐ ให้ น าบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓ ของหมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับแก่การทบทวนและการขอคืนอากรตามหมวดนี้
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “รัฐบาล” ในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““รัฐบาล” หมายความว่า รัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้า
ที่นาเข้ามาในประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วย”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ การอุดหนุนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ได้แก่ การได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
เนื่องจากรัฐบาลกระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งหมายความรวมถึง
(ก) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการโอนเงิน เช่น การให้เงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าร่วมทุน
หรือการกระทาใดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงิน หรือการลดภาระหนี้ เช่น การค้าประกัน
เงินกู้
(ข) การทาให้รายได้ที่รัฐบาลพึงจะจัดเก็บได้ตามปกติต้องสูญเสียไป เช่น การให้เครดิตภาษี
หรือการให้สิ่งจูงใจทางภาษีอากรอื่น แต่การให้สินค้าส่งออกได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศหรือการคืนภาษีอากรดังกล่าว
ในจานวนไม่เกินภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(ค) การจัดหาสินค้าหรือบริการอื่นใดนอกจากสาธารณูปโภคทั่วไป หรือการซื้อสินค้า หรือ
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(ง) การให้ เงิน ผ่านกลไกสนับสนุนทางการเงิน หรือการมอบหมายหรือสั่งให้เอกชน
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไม่แตกต่างจากการดาเนินการตามปกติที่รัฐบาล
พึงดาเนินการเอง
(๒) ให้การสนับสนุนด้านรายได้หรือด้านราคาไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเพิ่ม
การส่งออกสินค้าใดหรือลดการนาเข้าสินค้าใด”
มาตรา ๑๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๖๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๓/๑ การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและก่อให้เกิดความเสีย หายแก่อุตสาหกรรม
ภายในเป็นการกระทาอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ การอุดหนุนใดที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายจะเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การที่รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่วิสาหกิจบางรายโดยชัดแจ้ง เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะ
เจาะจง
(๒) การอุดหนุนที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับ
การอุดหนุนและจานวนเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นการทั่วไปและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขนั้น
อย่างเคร่งครัด ไม่เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่
เอื้ อประโยชน์ แ ก่ วิ ส าหกิ จ บางรายมากกว่า วิ ส าหกิ จ รายอื่ น และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เหตุ ผ ลพื้ น ฐาน
ทางเศรษฐกิจ เช่น การกาหนดจานวนลูกจ้างหรือขนาดของวิสาหกิจ
(๓) ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตาม (๑) และ (๒) หากคณะกรรมการ
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงโดยพฤตินัย คณะกรรมการอาจนาปัจจัยอื่น
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย (ก) การจากัดจานวนวิสาหกิจที่จะได้รับการอุดหนุน (ข) การให้
วิสาหกิจบางรายได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการอุดหนุนมากกว่าวิสาหกิจรายอื่น (ค) จานวนเงินอุดหนุน
ที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายมีสัดส่วนที่มากกว่าที่ให้แก่วิสาหกิจรายอื่น และ (ง) การมีดุลพินิจที่จะเลือกให้
การอุดหนุน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาที่มีโครงการ
อุดหนุนดังกล่าวด้วย
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การอุด หนุ น ที่ให้ แก่วิสาหกิจบางรายที่ตั้งอยู่ในบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นการอุดหนุนที่มี
ลักษณะเจาะจง แต่หากการอุดหนุนนั้นเป็นการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอากรที่มีหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง
การอุดหนุนดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและมิให้นาความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองมาใช้บังคับ
(๑) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออกไม่ว่าโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย และให้รวมถึง
การอุดหนุนตามลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออกโดยพฤตินัย
ได้แ ก่ การอุด หนุนที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการส่งออกหรือรายได้จากการส่งออก ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ที่คาดการณ์ไว้
(๒) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศแหล่งกาเนิดมากกว่าสินค้า
นาเข้า
การพิจารณาว่ามีการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรานี้ต้องมีพยานหลักฐานโดยตรง
สนับสนุน”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ อากรตอบโต้การอุดหนุนให้คานวณจากประโยชน์ที่ได้รบั ในช่วงระยะเวลาที่นาข้อมูล
มาใช้เพื่อการไต่สวนการอุดหนุน โดยกาหนดเป็ นอัตราต่อหน่วยของสินค้าของผู้ที่ได้รับการอุดหนุน
แต่ละราย”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ การคานวณหาประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรา ๖๓ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การที่รัฐบาลเข้าร่วมทุนไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่การลงทุนนั้นไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามปกติของภาคเอกชนในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออก
(๒) การที่รัฐบาลให้กู้ยืมเงินไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่ มีส่วนต่างระหว่างจานวนเงิน
ที่ผู้กู้ต้องชาระและประโยชน์อื่นใดที่คานวณเป็นตัวเงินได้อันเนื่องมาจากการกู้ยืมจากรัฐบาลกับการกู้ยืม
ทางพาณิชย์ที่เปรียบเทียบกันได้ในตลาด ในกรณีนี้ประโยชน์ที่ได้รับคือส่วนต่างของจานวนดังกล่าว
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(๓) การที่รัฐบาลค้าประกันเงินกู้ไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจานวนเงิน
ที่ผู้ได้รับการค้าประกันต้องชาระและประโยชน์อื่นใดที่คานวณเป็นตัวเงินได้ระหว่างการค้าประกันโดยรัฐบาล
กับการค้าประกันโดยเอกชนในทางพาณิชย์และให้นาความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การที่รัฐบาลให้สินค้า หรือบริการหรือการซื้อสินค้าไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่
เป็นการให้โดยได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าอัตราที่สมควรหรือการซื้อสินค้าที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ที่สมควร ซึ่งอัตราที่สมควรให้พิจารณาจากสภาพทางการตลาดที่เป็นอยู่ในประเทศที่รัฐบาลให้สินค้าหรือ
บริการหรือที่ซื้อสินค้านั้น”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๐/๑ และมาตรา ๗๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๐/๑ ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การอุดหนุนไม่ครบถ้วน
หรือค้างชาระค่าอากรดังกล่าว ให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
การกักของ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด และการดาเนินการเกี่ย วกับของตกค้าง
รวมทั้งการลดเงินเพิ่ม งดหรือลดเบี้ยปรับ ทุเลาการชาระอากรตอบโต้การอุดหนุน เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การลดเงินเพิ่ม และ
งดหรือลดเบี้ยปรับ ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้อุ ทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ให้นาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม
บทบัญญัติในส่ว นที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ไม่นามาใช้กับการเก็บอากร เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การอุดหนุนตามมาตรานี้
มาตรา ๗๐/๒ ผู้ น าเข้ า อาจยื่ น ค าขอคื น อากรตอบโต้ ก ารอุ ด หนุ น ต่ อ กรมศุ ล กากรได้
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การอุดหนุน ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๑ เมื่อคณะกรรมการได้รับคาขอจากผู้ยื่นคาขอในนามของอุต สาหกรรมภายใน
หรือกรมการค้าต่างประเทศให้พิจารณาตอบโต้การอุดหนุน ก่อนที่จะเปิดการไต่สวน ให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งให้รัฐบาลของประเทศซึ่งสินค้าดังกล่าวถูกพิจารณาว่าได้มีการอุดหนุนทราบและขอให้รัฐบาล
ของประเทศนั้นมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการอุดหนุนและความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในตามคาขอ
การปรึกษาหารือจะดาเนินการในขั้นตอนใดระหว่างการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุนก็ได้ และ
กรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสตามควรในการปรึกษาหารือนั้น แต่การปรึกษาหารือไม่เป็นเหตุ
กระทบการดาเนินการในขั้นตอนการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุน
ในการปรึกษาหารือกรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสประเทศซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณา เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิดโดยสาระและเนื้อหา หรือ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นขอให้ปกปิด”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๐/๑ การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน มาตรา ๗๑/๑ ถึงมาตรา ๗๑/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๑๐/๑
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
มาตรา ๗๑/๑ ในหมวดนี้
“มาตรการตอบโต้” หมายความว่า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
“ผู้ประกอบสินค้า” หมายความว่า
(๑) ผู้ที่นาสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังทาไม่สาเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มาทาให้สาเร็จในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น หรือ
(๒) ผู้ที่นาส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้
มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ในประเทศไทยหรือ
ในประเทศอื่น
มาตรา ๗๑/๒ การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามหมวดนี้
ให้ใช้กับการนาเข้าสินค้าที่มีการไต่สวนแล้วปรากฏว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
มาตรา ๗๑/๓ การหลบเลี่ ย งมาตรการตอบโต้ ต ามมาตรา ๗๑/๒ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอันเกิดจากการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
การดาเนินธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ แต่เป็นไปเพื่อมิให้อยู่
ภายใต้บังคับการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือเพื่อมิให้อยู่ภายใต้บังคับอัตราอากร
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าตาม (๑) มีผลเป็นการบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการ
ตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และ
(๓) หลักฐานการทุ่มตลาดโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดที่คานวณขึน้ ก่อนหน้ากับราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาหรือราคาขายของสินค้าที่เหมือนกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผ ลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ หรือ
ผู้ประกอบสินค้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาด้วย หรือหลักฐานการได้รับการอุดหนุน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอน
ผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับ
การอุดหนุน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๔ การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดาเนินธุรกิจตามมาตรา ๗๑/๓
(๑) ได้แก่
(๑) การแก้ไขดัดแปลงสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพียงเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่สาคัญของสินค้านั้น ไม่ว่าการแก้ไขดั ดแปลงสินค้าดังกล่าวจะทาในประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้หรือในประเทศอื่น
(๒) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านประเทศอื่น
(๓) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายที่ไม่ถูกเรียกเก็บหรือรายที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุนในอัตราที่ต่ากว่าอัตราที่สินค้านั้นถูกเรียกเก็บ
(๔) การนาสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังทาไม่สาเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มาทาให้สาเร็จ หรือการนาส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจาก
ประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ใน
ประเทศไทยหรือในประเทศอื่น โดยให้พิจารณาดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ก) การทาให้สาเร็จหรือการประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
ได้เริ่มดาเนินการหรือมีการดาเนินการที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และ
(ข) สินค้าที่ถูกทาให้สาเร็จหรือประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มหรือมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วน ดังนี้
๑) ในกรณีสินค้าที่ถูกทาให้สาเร็จมีมูลค่าเพิ่มของสินค้านั้นน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของต้นทุนการผลิต หรือ
๒) ในกรณีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนทั้งหมดของสินค้าที่
เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ เว้นแต่สินค้าที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนดังกล่าว
มีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของต้นทุนการผลิต
๓) การคานวณมูลค่าเพิ่มตาม ๑) และ ๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด
(๕) การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดาเนินธุรกิจอื่นใด ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๕ ให้ เริ่มดาเนิน กระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
เมื่อมีคาขอของกรมการค้าต่างประเทศหรือของบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๗๑/๖
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ งจะกระทาได้หลั งจากคณะกรรมการมีค าวินิจ ฉัย ชั้ นที่สุ ด ให้ มี
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
มาตรา ๗๑/๖ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของผู้ผลิต
ในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
คาขอตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ ในปริมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทั้งหมดในประเทศ
การยื่นคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๑/๗ ถ้าคาขอตามมาตรา ๗๑/๖ มีรายละเอียดหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อคาขอมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศ
เสนอคาขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มาตรา ๗๑/๘ ผู้ยื่นคาขอตามมาตรา ๗๑/๖ อาจถอนคาขอได้ แต่ถ้าได้มีการประกาศไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา ๗๑/๑๐ แล้ว คณะกรรมการจะยุติการพิจารณาตอบโต้
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้หรือดาเนินการพิจารณาต่อไปก็ได้
มาตรา ๗๑/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าคาขอมีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ ให้กรมการค้าต่างประเทศดาเนินการไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าคาขอนั้นไม่มีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๗๑/๑๐ ในการพิ จ ารณาตอบโต้ ก ารหลบเลี่ ย งมาตรการตอบโต้ ให้ ก รมการค้ า
ต่างประเทศเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ในราชกิจจานุเบกษา และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่
โดยวิธีการอื่นใดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ตามที่เห็นสมควร
ประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องมีรายการตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
กาหนด
ให้ กรมการค้าต่างประเทศแจ้งประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ให้ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ หรือผู้ประกอบสินค้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยง
มาตรการตอบโต้ และรัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่ง ออกที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ในกรณีที่ทราบที่อยู่ของผู้นาเข้าที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ให้กรมการค้าต่างประเทศ
แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลเหล่านั้นทราบประกาศนั้นด้วย
มาตรา ๗๑/๑๑ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดาเนินการเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๑๒ ให้นามาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐
มาใช้บังคับแก่การไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้โดยอนุโลม
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มาตรา ๗๑/๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ให้ขยาย
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการนาเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศผู้ส่งออกนั้น
ในการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มตั้งแต่
วันที่มีการจัดทาทะเบียนการนาเข้าสินค้า ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอานาจเรียกเก็บอากรดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการมีคาวินิจฉัย
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลง
หรือยุติตามการเรียกเก็บอากรของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
มาตรา ๗๑/๑๔ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
หากผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนไม่ครบถ้วน หรือค้างชาระ
ค่าอากรดังกล่าว ให้นามาตรา ๔๙/๑ หรือมาตรา ๗๐/๑ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๑๕ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ผู้นาเข้าอาจยื่นคาขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อกรมศุลกากรได้ หากภายหลังปรากฏว่า
มีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้นา
มาตรา ๔๙/๒ หรือมาตรา ๗๐/๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๑๖ การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้จนถึง
การดาเนินการให้มีคาวินิจฉัยว่าให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน หรือ
มีคาวินิ จฉัยว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าเดือนนับแต่
วันประกาศไต่สวน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกินสามเดือน
มาตรา ๗๑/๑๗ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อมีคาขอจากผู้มีส่วนได้เสียหลังจาก
ที่ได้มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คณะกรรมการ
อาจพิจารณาทบทวนเพื่อยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนได้
การพิ จ ารณาทบทวนจะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศให้ มี
การทบทวน
การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ในระหว่างนั้น
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มาตรา ๗๑/๑๘ ผู้นาเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน
ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ในขณะหนึ่งขณะใดได้
ถ้าผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา ๗๑/๓
การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่
วันชาระอากรดังกล่าว
การพิจารณาคืนอากรจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
รับคาขอดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๗๑/๑๙ ให้นามาตรา ๗๑/๓ มาตรา ๗๑/๔ มาตรา ๗๑/๖ วรรคสาม มาตรา ๗๑/๗
มาตรา ๗๑/๘ มาตรา ๗๑/๙ มาตรา ๗๑/๑๐ มาตรา ๗๑/๑๑ และมาตรา ๗๑/๑๒ มาใช้บังคับแก่
การทบทวนและการขอคืนอากร ตามมาตรา ๗๑/๑๗ และมาตรา ๗๑/๑๘ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๒๐ ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๑/๑๓ หรือคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการในการขอให้ทบทวนตามมาตรา ๗๑/๑๗ และมาตรา ๗๑/๑๘ ให้อุทธรณ์คาวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัยนั้น และให้นามาตรา ๖๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓ ให้ ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอี กได้แต่จะ แต่ง ตั้ ง ให้
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน เว้นแต่วาระการอยู่ในตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมการประชุม
ในเรื่องนั้น”
มาตรา ๒๗ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกรรมการดังกล่าวดารงตาแหน่งครบสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่า
การออกจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการจับสลากเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มาตรา ๒๘ มิให้ น ามาตรา ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ในส่วนที่
เกี่ยวกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ และมาตรา ๔๙/๒ และมาตรา ๗๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับแก่การนาเข้าที่ได้นาเข้ามาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ บรรดาค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอนั้น ๆ อยู่ในบังคับของบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คาขอตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๕๙ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้ยื่นคาขอยังไม่ได้ดาเนินการจั ดทา
รายละเอียดและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาขอให้ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการตอบโต้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในหนึ่ งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่ อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นวิธีการที่ถูกนามาใช้ในการดาเนินการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
แต่พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่มี
การบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ จึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย
จากการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนบางประการที่ยังไม่ครอบคลุมขั้นตอนในทางปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่
การคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก หนา ๕๙
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒

๒

พระราชบัญญัตกิ ารตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๐๘
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
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 มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การทะเบี ย นราษฎรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอํ า นวยความเป็ น ธรรม
การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบอํานาจให้
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติ
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสอง
เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ ผู้ อํ า นวยการทะเบี ย นกลางกํ า หนดเลขประจํ า ตั ว แก่ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร และบุคคลที่ได้จดทะเบียนคนเกิด ณ สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ํากัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดเลขประจําตัวให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องแยกระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยด้วย”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙/๒ เมื่อได้รับแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ แล้ว ให้นายทะเบียน
ผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การพิ สู จ น์ ส ถานะการเกิ ด และสั ญ ชาติ ข องเด็ ก ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง แล้วดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ให้ผู้พบเด็ก ผู้รับเด็กไว้ และผู้แจ้งการเกิด
ให้ความร่วมมือกับนายทะเบียนผู้รับแจ้งในการดําเนินการพิสูจน์ตามที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งร้องขอ
ในกรณีที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน
เว้นแต่เด็กนั้นมีอายุครบห้าปีแล้วให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกบัตรประจําตัว
ให้แทน ตามระเบียบและภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ผู้ซึ่งได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า
ได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกํ า หนด ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอมี สั ญ ชาติ ไ ทยได้ และเมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสถานะถูกต้องตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้อง และให้ถือว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีประกาศ
ระยะเวลาสิบปีตามวรรคสองให้นับแต่วันที่จัดทําทะเบียนประวัติหรือออกเอกสารแสดงตน เว้นแต่
จะมีหลักฐานอันชัดแจ้งแสดงว่าได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาก่อนหน้านั้นตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด ก็ให้นับแต่วันที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามที่ปรากฏจากหลักฐาน
ผู้ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคสอง ถ้าภายหลังปรากฏหลักฐานว่ามีกรณีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
หรือขาดคุณสมบัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอนการให้สัญชาตินั้นโดยพลัน
ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับบุคคลที่เคยอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนตามมาตรา ๑๙/๑ แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอื่นรับไปอุปการะ และ
บุคคลที่มิได้แจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งได้ยื่นคําร้องตามมาตรา ๑๙/๓ หรือ
ขอเพิ่มชื่อตามมาตรา ๓๗ แต่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๙/๓ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า บ้ า นหรื อ บิ ด ามารดามิ ไ ด้ แ จ้ ง การเกิ ด ให้ ต ามมาตรา ๑๘ เมื่ อ มี
อายุครบสิบห้าปีแล้วอาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด และให้นําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
บุคคลตามวรรคหนึ่งที่อายุยังไม่ครบสิบห้าปี ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทน แต่สําหรับ
กรณี ข องบิ ด ามารดา ให้ น ายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การให้ ต่ อ เมื่ อ ได้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการแจ้ ง
เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้ว”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคห้ า ของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“แบบพิมพ์แจ้งการตายตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องระบุวิธีการและสถานที่จัดการศพไว้ด้วย
และในกรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งถึงวิธีการและสถานที่จัดการศพ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในหลักฐาน
การรับแจ้งด้วย”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตายแตกต่างจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๒๑ หรือยังมิได้แจ้งตามมาตรา ๒๑ ให้แจ้งให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตาย และในกรณีที่ประสงค์จะเก็บศพไว้เป็นการถาวร ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการตาย”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน มีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียนราษฎรอื่นที่มีขึ้น
นอกราชอาณาจักรสําหรับผู้มีสัญชาติไ ทย คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อ ยู่ ในราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทย
เป็นผู้ออกให้ หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายดังกล่าวให้ใช้เป็นสูติบัตรและมรณบัตรได้
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ถ้าในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจําอยู่
ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับรอง
คําแปลว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได้
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตกลงกัน”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลําเนา ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเอง โดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใด
หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่
บ้านใด หรือยังมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และเมื่อผู้ย้ายได้แจ้งการย้ายออกต่อ
นายทะเบียนแล้ว ให้หน้าที่ในการแจ้งย้ายบุคคลออกของเจ้าบ้านเป็นอันพับไป ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้าย
ด้วยตนเองดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอายุครบสิบห้าปีแล้ว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ย้ายที่อยู่เพื่อไปศึกษาหรือไปรับราชการในต่างประเทศ หรือ
ไปทํ า ธุ ร กิ จ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวในต่ า งประเทศ แต่ ไ ม่ ห้ า มบุ ค คลดั ง กล่ า วที่ จ ะแจ้ ง ย้ า ยออกจาก
ทะเบียนบ้านเดิมเพื่อไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราว
เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดําเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใด
โดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้ว เจ้าบ้านดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา ๓๐/๑ อีก”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
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“มาตรา ๓๐/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจ้าบ้านใดมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมี
เจตนาจะถือเป็นภูมิลําเนา ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้าน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้าน เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว ถ้าผู้ย้ายเข้ายัง
มิ ไ ด้ ย้ า ยออกจากทะเบี ย นบ้ า นเดิ ม ให้ น ายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การแจ้ ง ต่ อ นายทะเบี ย น
ผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิม และให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบ เพื่อนําทะเบียนบ้านของตนมาให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไป
มาตรา ๓๐/๒ การแจ้งตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่เป็นการแจ้ง
ต่ อ นายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ไ ปอยู่ ใ หม่ โ ดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ย้ า ยออก จะกํ า หนดให้ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือ
ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง
ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจแจ้งให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และ
ให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย การหมายเหตุ
ดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา ๑๓ (๒)
ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนัน้
ได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

การแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ตามวรรคสอง ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น หรือปิดหมายไว้ ณ ภูมิลําเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏครั้งสุดท้าย
ก่อนย้ายมาในทะเบียนบ้านกลาง ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น ส่ง หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้นั้น
ได้รับทราบแล้ว”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจําบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจําบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจําบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
เจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่
บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่นให้กําหนดเลขประจําบ้านภายในสามสิบวัน
ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เมื่อได้รับเลขประจําบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง
การกํ า หนดเลขประจํ า บ้ า นตามวรรคหนึ่ ง และการจั ด ทํ า ทะเบี ย นบ้ า นตามมาตรา ๓๖
มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็น ระเบี ยบเรี ยบร้อ ยและคุ้มครองสิท ธิพื้น ฐานของประชาชน ผู้ใดจะอ้ า ง
การกําหนดเลขประจําบ้านหรือการจัดทําทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้
ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงาน คลังสินค้า
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๓๖ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจัดทําทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านที่มีเลขประจําบ้านสําหรับ
ผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจัดทําทะเบียนอาคารสําหรับ
อาคารที่ได้รับเลขประจําอาคารตามมาตรา ๓๔ วรรคห้า
ทะเบียนบ้านตามวรรคหนึ่งที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
สถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจํา ให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วย
ทะเบี ย นอาคารตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร ะบุ ส ภาพของอาคารและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอาคารนั้ น ไว้
ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ทะเบี ย นอาคารตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ผู้ ข อมิ ไ ด้ แ สดงหลั ก ฐาน
การได้รับอนุญาตก่อสร้าง หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหลักฐานการมี
สิทธิครอบครองในที่ดิน ให้นายทะเบียนระบุไว้ในทะเบียนว่าเป็นทะเบียนชั่วคราว
การจัดทําทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๓๘/๑ ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีหน้าที่ต้องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทํา
ทะเบียนประวัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไปแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติ และเมื่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติให้บุคคล
นั้นแล้ว ให้ออกบัตรประจําตัวให้ เว้นแต่ผู้นั้นอายุยังไม่ครบห้าปีให้ออกเอกสารแสดงตนให้ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๓๘/๒ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กที่มีเอกสารแสดงตน
ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวแทนเด็กภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่เด็กมีอายุครบห้าปี
มาตรา ๓๘/๓ บัตรประจําตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุ
สิบปี และให้ผู้ถอื บัตรมีหน้าที่ยื่นคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้นั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบปี ในกรณีเช่นนั้นให้บัตรประจําตัวที่มีอยู่มีอายุตลอดชีวิต แต่ไม่เป็นการห้ามที่
บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหม่ตามวรรคสอง
ในกรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือมีการแก้ไขชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ให้ผู้ถือบัตรประจําตัวขอมีบัตรประจําตัวใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือนับแต่
มีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ แล้วแต่กรณี
การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กที่มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเป็นผู้ยื่นคําขอมีบัตร
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว แบบและลักษณะของบัตรประจําตัว และ
รายการในบัตรประจําตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมอบสําเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน
เก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านนําสําเนาทะเบียนบ้าน
ไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเพิ่ม
เปลี่ยนแปลง หรือจําหน่ายรายการ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นได้มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นไปแจ้งหรือปฏิบัติแทนและผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งหรือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ถือว่า
ผู้มีหน้าที่นั้นได้แจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ใด
(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานหรือไม่ยอม
ให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา ๑๐
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หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๓
(๓) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไม่ยอมชี้แจง
หรือตอบคําถาม หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีอํานาจปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งพันบาท
โดยให้คํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย
ค่าปรับทางปกครองที่นายทะเบียนท้องถิ่นสั่งปรับตามวรรคสอง ให้ตกเป็นรายได้ของท้องถิ่น
ที่นายทะเบียนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคห้า มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ให้กระทําได้เมื่อผู้แจ้งหรือผู้ขอได้เสียค่าธรรมเนียม
การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว กฎกระทรวงดังกล่าวจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน ๔. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
การแจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่
หรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๓๐/๒
ฉบับละ ๑๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ๖. ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“๖. การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๙/๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๑
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎรในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้นายทะเบียนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวย
ความเป็ นธรรมและอํ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และเพื่ อรองรับการจั ดการประชากรของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกําหนดสิทธิใน
การยื่นคําร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กและบุคคลตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๓ และมาตรา ๓๗
ซึ่งจะเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

213
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๓ ฉบับพิเศษ หนา ๙๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๒

พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๓๓
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การควบคุมดูแลการดาเนินการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การปรับปรุงที่ดินตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการดาเนินงาน
และการดารงชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และ
ผู้ประกอบกิจการอื่น ที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุต สาหกรรมหรือการประกอบ
พาณิชยกรรม รวมตลอดทั้งการจัดให้มีและบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ที่พักอาศัย
การขนส่งทางบกและทางน้า ท่าเรือ การสื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นใด ทั้งนี้ ที่จาเป็นหรือ
เป็นประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) และ (๓/๒) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๓/๑) การดาเนินกิจการท่าเรือ
(๓/๒) การจัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ.”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) การร่วมดาเนินงานหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) รวมถึงเข้าเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือถือหุ้น
ในนิ ติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีวัต ถุประสงค์ห รือมีการดาเนิน การที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๗) การพัฒ นาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๔/๑) การกากับหรือจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการควบคุมและจัดการน้าเสีย การจัด การขยะมูลฝอย และ
การจัดการมลภาวะอื่นใดในนิคมอุตสาหกรรม”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
“เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. ให้ กนอ. มีอานาจโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินที่ได้มาตาม (๑) ให้แก่ผู้ร่วมดาเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนือ่ งกับการประกอบอุตสาหกรรม
หรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ได้”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ การนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ การดาเนินการหรือการกระทาใดของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบ
พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายกาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาต้องได้รับ
อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น
หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่าผู้ว่าการ
หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือ
เป็นผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นด้วย
(๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๔) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรื อผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาการนั้นได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือ
แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว และให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย
ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้ง
ตามวรรคสอง ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่ งผู้ว่าการมอบหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ต ามกฎหมายนั้น และเมื่อดาเนินการแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายนั้ น หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง การนี้
หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกาหนดให้แจ้งโดยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔๒/๑ การดาเนินการหรือการกระทาใดภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไ ว้ในมาตรา ๔๒ กาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต
ใบอนุ ญาต หรือความเห็น ชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้อง
จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต
ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น
จะมอบอ านาจเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ ว่ า การมอบหมายเป็ น ผู้ มี อ านาจปฏิ บั ติ ก ารแทน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวกาหนดก็ได้
มาตรา ๔๒/๒ ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให้ กนอ. มีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าอื่นใดที่กฎหมาย ข้อบัญญั ติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกาหนดไว้ และให้นาส่งหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ตกลงกัน
ให้ กนอ. มีอานาจเรียกเก็บค่าบริการในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ ตามอัตรา
ที่คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง
และให้ค่าบริการนั้นเป็นรายได้ของ กนอ.”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสามของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
“ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เขตประกอบการเสรีเพื่อพาณิชยกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ การโอนกรรมสิทธิ์บรรดาที่ดิ นที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้แก่ผู้ร่วมดาเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม
หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ
พาณิชยกรรมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๓๖/๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการที่จาเป็นหรือ
เป็นประโยชน์แก่การดาเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้มาจากการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ชัดเจน รวมทั้งกาหนดให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามกฎหมายบางฉบับที่จาเป็นให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และกาหนดให้การนาของ
หรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อพาณิช ยกรรมได้รับความสะดวกมากขึ้น จึงจาเป็นต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๔๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒

๒

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๒๒๕
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๓

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๑๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

๔

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑

๕

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๓๐
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนาสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือสัญลักษณ์อื่น
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางาน
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
มาตรา ๔ เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
อานวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การนาระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
(๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลที่จาเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทางานของ
หน่ ว ยงานของรัฐให้ มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้ง
มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชน
แบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ
(๔) การเปิด เผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัด ทาและครอบครองใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของรัฐ และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) การรักษาวินั ยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าใน
การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล
รวมทั้ ง พั ฒ นาให้ มี ก ลไกการใช้ ข้ อ มูล เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อนและเกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๕ ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดาเนินงานของประเทศ
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน
จัดทาระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และกาหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้
เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามแผนดังกล่าว
และต้องจัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สานักงานทราบด้วย
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และเลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการอื่ น จานวนห้ าคน ซึ่ ง มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ นคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ให้ผู้อานวยการสานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรรมการตาม (๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับมอบหมาย ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย
ในกรณี ที่ มี เหตุไ ม่ ว่าด้ ว ยประการใด ๆ อั น ท าให้ ไม่ มีก รรมการตาม (๑) (๒) หรื อ (๓)
ในตาแหน่งใด ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่
มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังมิได้กาหนด
เกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคสอง และตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณา
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
(๖) ให้ คาแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐ ในการดาเนินการตามแผนพั ฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการในแผน
ดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๘) กากับและติดตามการดาเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม (๑) และการกาหนดมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตาม (๓)
และระเบียบหรือประกาศตาม (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๗ (๒) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) การกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน
(๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การจัดทา
การจัดเก็บ การจาแนกหมวดหมู่ การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ
และการทาลาย
(๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้ รวมทั้ง
มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม
จากการใช้ข้อมูลได้
(๔) การกาหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและ
มีระบบบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด
(๕) การจัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ
อนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

226
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้สานักงานทาหน้าที่อานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒ นารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย รวมทั้งรับผิด ชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และให้สานักงานดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทาร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
และร่างมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
(๒) ประสานงาน แนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๗ (๓) และตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัด ทาตัวชี้วัด ดัชนีสนั บสนุ น
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑)
มาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๕ วรรคสาม เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ทั ก ษะความรู้ค วามสามารถของเจ้า หน้ าที่ ข องรัฐ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการปฏิ บั ติห น้า ที่แ ละดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและ
ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ในกรณี ที่ ก ฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บใดก าหนดให้ ผู้ ขอรั บอนุ มั ติ อนุ ญ าต หรื อ
ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการ
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อประกอบการพิจ ารณาหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ดาเนินการ
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบดังกล่าว ในการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ขอเอกสาร เว้นแต่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าวกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า
ได้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
มาตรา ๑๒ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่ วยงาน และดาเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ตามมาตรา ๘
(๑) จัด ทาข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและนาไปประมวลผลต่อไปได้
(๒) จัด ทากระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องทางานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน
ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรั ฐแห่งอื่นได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอานวยความสะดวกและการเข้าถึงของ
ประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
(๓) จั ด ให้ มี ร ะบบการช าระเงิ น ทางดิ จิ ทั ล อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง กรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน
จากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงิน
ดังกล่าวแทนได้
(๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กาหนด
(๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
ของรั ฐ เพื่ อ ให้ มี ความพร้อมใช้ น่ า เชื่อ ถื อ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่ างน้อยต้องจัด ให้ มี
ระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
(๖) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะบุค ลากรภาครั ฐให้ มี ความรู้ ความสามารถในการดาเนินงาน
ด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๗) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การจัดทาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
กรณีห น่ ว ยงานของรัฐจะจัดทาข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของตน หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นซึ่งมีหน้าที่และอานาจรับผิดชอบในการจัดทาหรือ
รวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้เป็นข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวจัด ให้ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลดิจิ ทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่ จาต้องจั ด ท า
ข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจวางระเบียบในการดาเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทาและครอบครองตามที่
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน
มาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามมาตรา ๑๓ ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ในหน้าที่และอานาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย
หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๑๕ ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
(๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกากับติดตามให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
(๓) จัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
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มาตรา ๑๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหน่วยงาน
ของรั ฐประสงค์ จ ะใช้ ข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลดั งกล่ าวในรู ปแบบข้ อมู ลดิ จิ ทั ลเพื่ อประโยชน์ ในการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน หน่ ว ยงานของรัฐนั้ น สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจาก
หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้
มาตรา ๑๗ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนาไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด ซึ่งต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๑๘ เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสานักงานทาหน้าที่ในการประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา ๑๗ และเปิดเผยแก่ประชาชน
ให้ คณะกรรมการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลกาหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
มาตรา ๑๙ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งานดาเนิน การให้ มีศู น ย์ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล กลาง
ตามมาตรา ๑๕ เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกินสองปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่จะมาดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควรให้หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นใดทาหน้าที่แทนสานักงาน ให้เสนอแนวทางการดาเนินการ การโอนภารกิจ งบประมาณ
ทรัพย์สิน และหนี้ สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรั ฐแห่งอื่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้า
และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ที่ผ่านมายังมิได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้อย่างเต็มที่ และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะ และให้มีการบู รณาการฐานข้อ มูล ของหน่ว ยงานของรัฐทุก หน่วยงานเข้าด้ว ยกันเพื่ อให้
เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สมควร
ให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทั ล อันจะนาไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทางานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๕๗
ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม และกระทรวงอื่นที่จัด การศึกษาระดับอุด มศึกษา แต่ไม่รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งส่วนงานภายในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติก็ได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารสวนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

๒

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารสวนงานภายใน
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๙๙
ของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม
แต่ไม่หมายความรวมถึงห้องชุด และให้หมายความรวมถึงแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหา
ผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
“คณะกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐประจาจังหวัด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และการจั ด ท าบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น
ตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ
มาตรา ๖ การประเมินราคาทรัพย์สินต้องยึดหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินต้องเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) การกาหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหลักเศรษฐศาสตร์
(๓) กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส
หมวด ๒
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมสรรพากร ผู้อานวยการสานั กงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวนสี่คน
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งข้าราชการของกรมธนารั กษ์ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการประเมิน
ราคาทรัพย์สินคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๗ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรรมการตามวรรคหนึ่ งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ง แทนต าแหน่ง ที่ ว่า งอยู่ ใ นตาแหน่ งเท่ ากั บวาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ซึ่งตน
ดารงตาแหน่งแทน
ในระหว่างที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้
มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ โดยจะต้องมีกรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคน
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อ ม
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) ให้ความเห็นและคาปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมบังคับคดี ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ผู้ แ ทนกรมสรรพากร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งข้าราชการของกรมธนารั กษ์ซึ่งมีหน้าที่
และอานาจในการประเมินราคาทรัพย์สินคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจั งหวัด บังคับคดีประจาจังหวัด โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการ
แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่คนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสรรพากรพื้นที่มากกว่าหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการตาม (๒) แต่งตั้ง
ให้สรรพากรพื้นที่คนหนึ่งเป็นกรรมการ
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) กาหนดราคาประเมินทรัพย์สินในเขตจังหวัด จัดทาบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และ
แผนที่ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๒) พิจารณาคาคัดค้านการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒
(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการดาเนินการตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
(๔) ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการประจาจังหวัด โดยอนุโลม เว้นแต่อานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการ
หมวด ๔
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
ที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๘ ให้ คณะกรรมการประจาจั งหวัดก าหนดราคาประเมินที่ ดินหรือสิ่ งปลู กสร้าง
ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด พร้อมทั้งจัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบ
การประเมินราคาที่ดินดังกล่าว
การกาหนดราคาประเมิน การจัดทาบั ญชีราคาประเมิน และแผนที่ประกอบตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่จัดทาตามมาตรา ๑๘ ทุกรอบสี่ปี โดยต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มใช้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปี
ที่คณะกรรมการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการประจาจั งหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจประกาศขยายเวลาให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่แล้วต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่บัญชีดังกล่าวมีผลใช้บังคับครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่จะประกาศสาหรับรอบสี่ปีต่อไป ให้คงใช้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบบัญชีนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิด ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานเขต
หรือที่ว่าการอาเภอ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการประจาจังหวัดเห็นสมควร
ให้มีการปิดประกาศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่บัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจาเป็น
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดิน หรื อ
สิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดดาเนินการตามมาตรา ๑๘ และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพื่ อ ประกาศเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขรอบบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามวรรคหนึ่ง
ให้คงมีผลใช้บังคับได้ไม่เกินระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบบัญชีตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ แล้ว ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดจัดส่งบัญชีดังกล่าวแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรมธนารักษ์และกรมที่ดิน แห่งละหนึ่งชุด
(๒) สานักงานที่ดิน แห่งละสองชุด ทั้งนี้ ให้จัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เฉพาะท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานดังกล่าวเท่านั้น
(๓) หน่วยงานตามที่คณะกรรมการประจาจังหวัดให้จัดส่ง
ให้หน่วยงานตาม (๑) และ (๒) เปิดเผยบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง
ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
มาตรา ๒๒ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๐ แล้ว และปรากฏเหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา ๒๓ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การคัดค้านราคาประเมินตามวรรคหนึ่ง เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องคัดค้านต่อคณะกรรมการ
ประจาจังหวัด โดยต้องยื่นคาคัดค้านตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ การคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๒๒ ให้กระทาได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้กาหนดราคาประเมิน
ไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือ
(๒) การประเมินราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เ ป็นไปตามระเบียบตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
การคัดค้านด้วยเหตุตาม (๑) ให้กระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การคัดค้าน แต่ต้องดาเนินการก่อนวันที่บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะครบรอบบัญชี และ
การคัดค้านด้วยเหตุตาม (๒) ให้กระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านตามมาตรา ๒๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้าน
ในการพิจารณาคาคัดค้าน ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดมีอานาจเรียกผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคา
หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามที่จาเป็น หากผู้คัดค้านไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งเอกสาร คณะกรรมการ
ประจาจังหวัดมีอานาจสั่งยกคาคัดค้าน
หากคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึง่
ให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาคัดค้าน
มาตรา ๒๕ เมื่อคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านตามมาตรา ๒๒ แล้ว
เห็นด้วยกับคาคัดค้าน หรือกรณีถือว่าเห็นด้วยกับคาคัดค้านตามมาตรา ๒๔ ให้แก้ไขราคาประเมินทีด่ นิ
หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการคัดค้านนั้นในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยให้
ราคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี ก ารคั ด ค้ า นมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ยื่นคาคัดค้าน และให้คณะกรรมการประจาจังหวัดจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วน
ที่มีการแก้ไขให้แก่หน่วยงานตามมาตรา ๒๑ ด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการประจาจังหวัดเห็นว่าคาคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว
คาสั่งของคณะกรรมการประจาจังหวัดให้เป็นที่สุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ การคัดค้านหรือการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามบัญชีราคา
ประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผลการพิจารณาคาคัดค้านของคณะกรรมการประจาจังหวัด และผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
ไม่กระทบถึงการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
หรือการกระทาอื่นใดที่ได้ดาเนินการตามบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้กระทาไปก่อน
คณะกรรมการประจาจังหวัดมีคาวินิจฉัยหรือศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง แต่หากปรากฏในภายหลั งว่า
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ชาระภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่า
ที่ต้องชาระตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาจังหวัดหรือคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ให้คืน
เฉพาะภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระเกินให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย
มาตรา ๒๗ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ แล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ คณะกรรมการประจาจังหวัดอาจพิจารณากาหนด
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ และแก้ไขราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคา
ประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
(๑) ราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแตกต่าง
จากราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) มี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งใหม่ เ กิ ด ขึ้ น และยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารก าหนดราคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้างนั้นไว้
ให้นาความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปิดประกาศ
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และการคัดค้าน
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ห้องชุด
มาตรา ๒๘ เมื่ อ ส านั กงานที่ ดินได้รับ จดทะเบีย นอาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ าด้วยอาคาร
ชุดใดแล้ว ให้สานักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนอาคารชุดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุดนั้น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ เพื่อกาหนดราคา
ประเมินห้องชุดและจัดทาบัญชีราคาประเมินห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การกาหนดราคาประเมินและการจัดทาบัญชีราคาประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ บัญชีราคาประเมินห้องชุดตามมาตรา ๒๘ ให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่ประกาศ
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังไม่มีการประกาศบัญชีราคาประเมิน
ห้องชุดขึ้นใหม่ ให้ใช้บัญชีราคาประเมินห้องชุดที่ใช้อยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศบัญชี
ราคาประเมินห้องชุดขึ้นใหม่
มาตรา ๓๐ ให้นาความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
การปิ ด ประกาศบั ญชี ราคาประเมิ น ห้ องชุด การเปลี่ย นแปลงหรือ แก้ไขบัญชี ราคาประเมินห้องชุด
การจัดส่งบัญชีราคาประเมินห้องชุด และการคัดค้านบัญชีราคาประเมินห้องชุด โดยอนุโลม
หมวด ๕
หน้าทีแ่ ละอานาจของผูป้ ฏิบัติงาน
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามหรือมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง หรือขอให้แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อประโยชน์ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๒) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อทาการสารวจและตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น โดยต้องแจ้ง เป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และในกรณีมีความจาเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยอยู่ใน
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อห้ องชุ ด ดังกล่ าวหรื อไม่ จะต้ อ งได้ รับ ความยิ นยอมจากเจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครอง
สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวก่อนด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก รรมการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ ในการเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นครั้งแรก ให้คณะกรรมการสั่งการให้คณะกรรมการประจาจังหวัดทุกจังหวัดกาหนดวันเริ่มใช้เป็น
วันเดียวกัน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่เริ่มใช้บัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้เป็นบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีบัญชีตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้นาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใช้อยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้เป็นบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้
ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการประจ าจั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจา
จังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการประจาจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และ
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประจาจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของประเทศในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ทาให้ไม่มีกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิ น
ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
สมควรให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชี
ราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่ นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทาให้ราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศเป็นไป
ตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมกับประเภทและลักษณะ
ของทรัพย์สิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคาทรัพยสิน
เพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๑๙
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

250
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การวางและจั ดท าผั งเมื องและการใช้ ประโยชน์ พื้ นที่ และที่ ดิ นในทุ กระดั บเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
อั นจะเป็ นประโยชน์ แก่ เศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งประโยชน์ แก่
สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทา และการดาเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ส าหรั บ เป็ น กรอบชี้ น าการพั ฒ นาทางด้ า นกายภาพในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภาค
ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เมื อ ง ระดั บ ชนบท และพื้ น ที่ เ ฉพาะควบคู่ กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือทาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ
การขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี หรือบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าใน
ทางธรรมชาติ
“การพัฒนาเมือง” หมายความว่า การดาเนินการวางนโยบาย รวมทั้งการสร้าง ปรับปรุง
ฟื้นฟู บูรณะ ดารงรักษา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กรอบของ
การผังเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของเมือง
บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านต่าง ๆ
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดารงรักษาเมือง บริเวณ
ที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
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“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อประโยชน์ใน
การสร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟื้นฟูเมือง
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
ทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดินหรือพื้นน้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
“ที่อุปกรณ์ ” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัด ให้เป็นที่เว้นว่าง หรือ
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางน้า
ทางระบายน้าหรือท่อระบายน้า
“ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่วา่ ง
เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
“ผังน้า” หมายความว่า ผังน้าตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า หรือผังแสดงเขตการพัฒนา
แหล่งน้าและพื้นที่น้าหลาก
“เจ้าพนักงานการผัง” หมายความว่า
(๑) เจ้าพนักงานการผังตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
เพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังในกรณีที่มี
การใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริห ารท้องถิ่น หรือหัว หน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าหน้าที่ดาเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์กรซึ่งมีหน้าที่และอานาจ
หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และอานาจกระทากิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เป็นการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ ได้ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายเพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทา
ผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการดาเนินการและการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอานาจในการวางและจัดทา
ผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาของพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) วางและจัดทาผังเมืองในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) วางกรอบในการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
(๕) วางแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรั ฐนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและโครงการพัฒนา
ภายใต้หน้าที่และอานาจของตนให้สอดคล้องกับผังเมืองแต่ละระดับ
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(๖) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
มาตรา ๗ ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติจัดทา
ตามมาตรา ๗๕ (๘) เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรีใ ห้ ค วามเห็ นชอบแล้ ว มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามหน้าที่และอานาจของตน
หมวด ๒
การวางและจัดทาผังเมือง
มาตรา ๘ ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
(๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ การกาหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ผังนโยบายระดับประเทศ
(ข) ผังนโยบายระดับภาค
(ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด
(๒) ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การกาหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และ
ชนบท แบ่งเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ผังเมืองรวม
(ข) ผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๙ การวางและจัดทาผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และ
ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้คานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
ในผังแต่ละประเภท และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูล
เพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน
การวางและจัดทาผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการดาเนินการกับหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มี
การทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุกห้าปี หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่ งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจะจัดให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องสรุปผลการดาเนินการวางและจัดทาผังเมือง
ตามมาตรา ๘ และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้วย
มาตรา ๑๑ การวางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ผังนโยบายระดับภาค ส่วนการวางและจัดทาผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ผังนโยบายระดับประเทศ
มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือ
ผังนโยบายระดับจังหวัด ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
เพื่อให้ เป็น ไปตามผังนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
หน่วยงานของรัฐด้วย
หมวด ๓
ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
ส่วนที่ ๑
ผังนโยบายระดับประเทศ
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศใน
ด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ที่จาเป็น เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับประเทศตามมาตรา ๑๓ ประกอบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับประเทศ
(๒) กรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนและแผนผังทางด้านกายภาพ เพื่อการพัฒนาหรือการอนุรักษ์
ของประเทศ ดังต่อไปนี้
(ก) การใช้ประโยชน์พื้นที่
(ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย การจั ด การน้ า
การสาธารณสุข การศึกษา การพลังงาน การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อดาเนินการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลหรือกิจการ
เฉพาะที่รัฐจัดให้มีขึ้น
(จ) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(ช) การพัฒนาเมืองและชนบท
(ซ) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
(ฌ) การอื่น ๆ ที่จาเป็น
(๓) มาตรการและวิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับประเทศ
(๔) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ส่วนที่ ๒
ผังนโยบายระดับภาค
มาตรา ๑๕ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับภาคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขต
เกินหนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ผังนโยบายระดับภาคตามมาตรา ๑๕ ประกอบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับภาค
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน
(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(ฉ) แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท
(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ
(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(ฌ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ญ) แผนผังแสดงผังน้า
(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
(ฏ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่ผังนโยบายระดับภาคไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)
(ช) (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบายระดับภาคนั้นด้วย
(๔) นโยบาย มาตรการ และวิ ธี ดาเนิ นการเพื่ อ ปฏิ บั ติต ามวัต ถุป ระสงค์ ของผั ง นโยบาย
ระดับภาค
(๕) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ส่วนที่ ๓
ผังนโยบายระดับจังหวัด
มาตรา ๑๗ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ผังนโยบายระดับจังหวัดตามมาตรา ๑๗ ประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัด
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงเขตส่งเสริมการพัฒนาเมือง
(ง) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย
(จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน
(ฉ) แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ช) แผนผังแสดงผังน้า
(ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(ฌ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ญ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม
(ฎ) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ
(ฏ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ระดับจังหวัด
(ฐ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่ผังนโยบายระดับจังหวัดไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) หรื อ (ฏ) จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบายระดับจังหวัดนั้นด้วย
(๔) รายการประกอบแผนผังตามความจาเป็น
(๕) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับ
จังหวัด

259
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
หมวด ๔
ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่ใดสมควรวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตรา
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว้
ก็ได้
ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ
(๑) วัตถุประสงค์เพื่อการสารวจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) เจ้าพนักงานการผัง
(๓) เขตท้องที่ที่จะทาการสารวจพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตสารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
(๔) กาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินห้าปี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้สิ้นผลการใช้บังคับเมื่อผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมีผล
ใช้บังคับ หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตาม (๔) แล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจตามมาตรา ๑๙
ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานการผังมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อทาการสารวจในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
(๒) จัดทาข้อเสนอเบือ้ งต้นสาหรับบริเวณที่ประสงค์จะวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) ทาเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจาเป็น
(๔) แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งแผนที่หรือแผนผังแสดง
เขตที่ดินเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๓) หากจาเป็นต้องเข้าไปในอาคาร สถานที่พักอาศัย
สถานที่ทาการ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อทาการสารวจ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวต้องไม่กระทาการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน
สถานที่นั้น และให้แสดงบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานการผังหรือบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ ในระหว่างกาหนดระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
ตามมาตรา ๑๙ ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๑
ผังเมืองรวม
มาตรา ๒๒ ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แ สดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ ระดับชั้นความสูง และ
พิกัดภูมิศาสตร์
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสมที่มี
ความละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงกับ
แผนที่ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
(จ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ฉ) แผนผังแสดงผังน้า
(ช) แผนผังอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ จ ะให้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ก) ประเภทและขนาดกิจการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หรืออัตราส่วน
พื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(จ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร แหล่งทรัพยากรน้า
สาธารณะ และสถานที่อื่น ๆ ที่จาเป็น รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนด้วย
(ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
(ช) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ผังเมือง
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกาหนดประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย
(๖) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารตาม (๕) (ค) แนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงิน
การคลัง หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หรือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
มาตรา ๒๓ ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม ให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้เป็นหน้าที่
และอานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด
โดยรวมเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด ให้เป็น
หน้าที่และอานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตทีจ่ ะวางและจัดทาผังเมืองรวมร่วมกัน หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้ วิธีดาเนินการ
และวิธีกาหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องจ่ายตามสัดส่วนของตนให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะวางหรือจัดทาผังเมืองรวม
ให้แจ้งอีกฝ่ายทราบก่อนวางและจัดทา ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการจะวางและจัดทา
ผังเมืองรวมและไม่อาจตกลงกันได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาดตามคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
เมื่ อ เป็น ที่ยุ ติแ ล้ว ให้ ผู้ ว างและจั ด ทาผั งเมืองรวมดาเนิน การให้เป็ นไปตามคาชี้ ขาดนั้น และให้ น า
ความคิดเห็นของอีกฝ่ายมาประกอบในการพิจารณาดาเนินการด้วย
มาตรา ๒๔ การวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร
การวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอื่น หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่
บางส่ ว นของจั งหวัด และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด ผู้แทน
ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนั้น
การวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีพื้นที่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว
ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น
มาตรา ๒๕ การวางและจัดทาผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและ
ผังนโยบายระดับจังหวัด ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทา ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๒๗ ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทา
ผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมืองจั งหวัดเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดเสนอประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นั้นให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุอื่นใด
อันอาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจสั่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแก้ไขพร้อมกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขในคราวเดียวกันด้วย หรือ
จะสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการวางและจัดทาผังเมืองรวมดังกล่าว และสั่งให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาแทนก็ได้
มาตรา ๒๘ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางและจัดทา ให้ถือเป็นผังเมืองรวมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทา และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้ถือเป็นผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทา และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๒๙ ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่ออื่น ๆ และปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขต
หรือที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้ แล้วแต่กรณี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ในประกาศนั้นด้วย
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ในการเผยแพร่หรือประกาศดังกล่าว ให้มีคาประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง
และข้อกาหนดของผังเมืองรวมได้ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมนั้น
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนด
ตามมาตรา ๒๒ (๕) ให้ยื่นคาร้องต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วาง
และจัดทาผังเมืองรวมนั้น
คาร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดตามมาตรา ๒๒ (๕) ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นไปตามที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคาร้องแสดงความเห็นไว้ เมื่อได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๙
ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคาร้อง การยื่นคาร้อง และวิธีพิจารณาคาร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
มาตรา ๓๑ หากภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๓๐ ต่ อ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ว างและจั ด ท า
ผังเมืองรวมนั้น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอคาร้องนั้นพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทา หากคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้อง
ของผู้มีส่วนได้เสียแล้วไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งยกคาร้องนั้น และให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผั งเมือ งเห็ น ชอบด้ว ยกับค าร้อ ง ให้ สั่ ง ให้ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมืองแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น
ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดส่งผลการพิจารณาคาร้องนั้น
ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้แจ้งให้
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบและให้ดาเนินการต่อไปตามนั้น แต่ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้กรมโยธาธิการและผังเมื องเสนอคาร้องนั้น
พร้อมกับความเห็ น ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว ให้ถือเป็นการยุติ
และให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผู้ยื่นคาร้องต่อไป
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มาตรา ๓๒ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แล้วไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๓๐ หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคาร้องดังกล่าว หรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการ
เพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า ในการนี้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนาประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วางและจัดทาผังเมืองรวมไม่ดาเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาว่า
สมควรที่จะมีการกาหนดผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่นั้น ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอผังเมืองรวม
ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น วางและจั ด ท าให้ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งภายในหกสิ บวั น นั บแต่ วั น ที่
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีมติ
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น โดยไม่มีการแก้ไข
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ถือว่าผังเมืองรวมดังกล่าวเป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง
และจัดทา และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองไม่ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมหรือเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมตามความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นผู้วางและจัดทา และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนาเสนอผังเมืองรวมดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาผังเมืองรวมเฉพาะในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
ไปปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการดาเนินการตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่เป็นการดาเนินการตามวรรคสี่ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการปิดประกาศแล้ว และ
ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)
หรือมีแ ต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคาร้องดังกล่าว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อไป
มาตรา ๓๓ ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๒๒
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหลายฉบับ
ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้ในภายหลัง
มาตรา ๓๔ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดทารายงาน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกาหนด แล้วแต่กรณี แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น
แล้วเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
ทาให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมืองหรือการดารงรักษาเมืองต่อไป หรือจาเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุงโดยการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสมได้
การจัดทารายงานการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง
กาหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน ความหนาแน่น
ของประชากร นโยบายหรื อโครงการของรั ฐบาล สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การผังเมือง โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา ๓๕ การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณา กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการแก้ไข ให้นาความในมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย
ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของ
ผังเมืองรวมนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ใน
ประกาศนั้นด้วย และในประกาศนั้นให้มีคาเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ
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ให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสองด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ เพื่อให้การพัฒ นาเมืองและการดารงรักษาเมืองในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทา
ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว การดาเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
มาตรา ๓๗ ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้
กาหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น และจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผังเมืองรวมในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม
หรือประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังกล่าว
ให้คานึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน
ประโยชน์ หรือความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบด้วย
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิ
ที่ได้รับอยู่เดิมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ให้กาหนดค่าทดแทนอันเกิดแต่การนัน้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสองและกาหนดค่าทดแทนตามวรรคสามแล้ว
ให้คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
โดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๓๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หมายถึง การใช้ที่ดิน
เพื่อดาเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้น ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ประกอบกิ จ การในที่ ดิ น อยู่ ก่ อ นนั้ น มี ก ฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่ วยงานหรือองค์กร
ที่กาหนด หรือกาหนดให้ต้องดาเนินการเพื่อการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดิน
จะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุมัติ หรือได้ดาเนินการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศกาหนดเพื่อการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิ จการในที่ดินนั้นก่อน ในกิจการอันเป็น
สาระสาคัญของการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง
(๒) ในกรณีที่การใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดินอยู่ก่อนนั้น กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่ได้กาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
ให้พิจารณาการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการในที่ดินเพื่อการนั้นตามความเป็นจริง
ส่วนที่ ๒
ผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๓๙ การวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๔๐ ผังเมืองเฉพาะประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจาแนกเป็นประเภทกิจการ พร้อมทั้ง
แนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทและย่าน
(ข) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ ตามโครงสร้างพื้นฐาน
(ง) แผนผังแสดงที่โล่ง
(จ) แผนผังแสดงการกาหนดระดับพื้นดิน
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(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ที่จะพึงส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือภูมิประเทศที่งดงาม
หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริมหรือบารุงรักษา
(ซ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
หรือ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุ
เหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองเฉพาะนั้นด้วย
(๔) รายการและคาอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคาร
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
(๕) ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
(ก) แนวเขตของทางและขนาดของที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์
(ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
(ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
(ง) ประเภท ชนิด ขนาด จานวนและลักษณะของอาคารที่ชารุดทรุดโทรม หรืออยู่ใน
สภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือเคลื่อนย้าย
ตามคาสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕๗
(จ) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
อั น ผิ ด ไปจากการใช้ ป ระโยชน์ ต ามที่ ไ ด้ ข อไว้ เ มื่ อ ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ฉ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กาหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้
(ช) การส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
(ซ) การดารงรักษาที่โล่ง
(ฌ) การส่งเสริมหรือบารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่
(ญ) การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
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(ฎ) การอื่นที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มขี ้อกาหนดประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)
(ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร และ
ให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองเฉพาะนั้นด้วย
(๖) รายละเอี ย ดที่ ดิ น ของเอกชนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การ
ตามผังเมืองเฉพาะ
(๗) รายละเอี ย ดและแผนที่ ระบุที่ ดินหรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ อ ย่ า งอื่ นซึ่ง เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะนามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
(๘) แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ใด ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมหรือมีการวางและจัดทาผังเมืองรวมแต่ไม่ได้มีการกาหนดสาระสาคัญตามมาตรา ๒๒ (๕)
(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ไว้ ถ้ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะจะกาหนด
สาระสาคัญตามมาตรา ๒๒ (๕) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ไว้ด้วยก็ได้
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๓๙ อาจกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดแห่งข้อกาหนดตาม (๕) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามผังเมืองเฉพาะด้วยก็ได้
มาตรา ๔๑ เมื่อได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องที่นั้นเห็นสมควรจะจัดให้มีการวางและจัดทา
ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ของตนขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
ก็ได้
ในท้องที่ใดไม่ว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
หรือไม่ก็ตาม หากรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็น
ที่จะต้องมีการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะขึ้น อาจสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะที่ไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) (ง)
และ (ญ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควรอาจสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง
และจัดทาผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได้

271
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอ
หลักการของผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบก่อน ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคาแนะนาเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็ได้
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและ
จั ดท าผั ง เมื อ งเฉพาะตามมาตรา ๔๑ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ปิ ด ประกาศแสดงเขตที่ ป ระมาณว่า
จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขตหรือที่ ว่าการอาเภอ และที่ทาการของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภายในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งในที่ที่สามารถ
มองเห็นได้โดยชัดเจนในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ และให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน
เขตดังกล่าวทราบโดยเร็วด้วย รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๔๓ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา
๔๒ ให้เชิญชวนให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่น
เสนอความคิดเห็น ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว้ โดยทาเป็นหนังสือ
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วแต่กรณี ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบ
กาหนดเวลาที่ประกาศไว้ตามมาตรา ๔๒
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจ้งให้ผู้มีหนังสือแสดงความคิดเห็นและ
ความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้
มาตรา ๔๔ เมื่อได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ตามมาตรา ๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้ ความเห็นชอบตามข้อเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเป็นหนังสือ
ให้ผู้แสดงความประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือก่อสร้างอาคารแก้ไขโครงการที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
ที่ จ ะก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งเห็น ชอบ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่นซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธ
หรือการสั่งการให้แก้ไขมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๔๕ การวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และให้คานึงถึง
ความคิด เห็ น ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มี สิทธิโดยชอบด้ว ยกฎหมายในที่ดินของผู้ อื่ น
ตามมาตรา ๔๓ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๙ และการได้รับ
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อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
เพื่อวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๔๑
ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื องได้ ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๔๑
ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ให้ ส อดคล้อ งกับ ความเห็ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นได้ ให้ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๔๘ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อ
รัฐมนตรี เพื่อดาเนินการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะนั้นต่อไป
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) (ง) และ (ญ) (๖) และ (๗)
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๙ ในระหว่ า งที่ ใ ช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดหรือรายละเอียด
ของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม่
ให้ เหมาะสม ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะต่อคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๕๐ ในเขตท้ อ งที่ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองเฉพาะ ให้ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐ ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐ แทน
มาตรา ๕๑ ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่ได้กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๕๒ ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ให้มีคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกิน
สี่คนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของสานักงานอัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ นายอาเภอ
แห่ ง ท้ อ งที่ นั้ น อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสามคน และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และ
ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๓) ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวตัง้ แต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่น้อยกว่าสามคน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองเฉพาะร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
ตามมาตรา ๕๒ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒหิ รือกรรมการซึง่ เป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งได้รบั
การแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็น
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองที่พ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕๔ ให้ น าความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่อานาจ
ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๕๕ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ตามผังเมืองเฉพาะ
(๒) พิ จ ารณาการโอนที่ อุป กรณ์ ใ ห้เป็ นที่ส าธารณสมบัติข องแผ่ นดินในเขตผั งเมืองเฉพาะ
ตามมาตรา ๖๖
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการดัด แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่จะต้ อ ง
ดาเนินการดังกล่าวตามผังเมืองเฉพาะ
(๔) กาหนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทารายละเอียดแสดงการดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียด
ดังกล่าวให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ หรือ
จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทารายละเอียดเสียใหม่ก็ได้
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้วและสั่งการประการใด
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกี่ยวข้องทราบคาสั่งของคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นและการดาเนินการตามคาสั่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่
จะต้องดาเนินการตามคาสั่งนั้น โดยให้ส่งรายละเอียดแสดงการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ที่เกี่ยวข้องไปด้วย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามมาตรา ๙๐
การแจ้งคาสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น หรือจะทาเป็นบันทึกและ
ให้ บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ ในกรณีที่ ไม่อาจแจ้งด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศ
สาเนาคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารนั้น และให้ถือว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๕๘ ถ้ า อาคารที่ จ ะต้ อ งดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยเป็ น สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐใด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดินทราบ และให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดข้องให้
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่ว นท้องถิ่นทราบ ถ้ามีปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นกาหนด บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
การกาหนดเงินค่าตอบแทนมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
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มาตรา ๖๐ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้งให้
จัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๐ หรือใช้สิทธิอุทธรณ์
แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคาสั่งหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดาเนินการรื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคารภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ถ้าผู้นั้นยังคงละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ในคาเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้ าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ เจ้าหน้ าที่ดาเนินการมีอานาจเข้าไปในที่ดินและรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจาก
เงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นก็ได้ การรื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ดาเนินการต้องกระทาโดยประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙
เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
ให้ น าความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้งให้
ดาเนินการดัดแปลงอาคารให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะแล้ว แต่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และหากผู้นั้น
ยังคงไม่ดาเนินการตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ในคาเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการมีอานาจในการดัดแปลงอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจากเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แ ก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ก็ได้ การดัด แปลงอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ดาเนินการต้องกระทา
โดยประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทน
ตามมาตรา ๕๙
เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
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ให้ น าความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้รับคาสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
ตามมาตรา ๕๗ ไม่สามารถจัดหาที่อยู่ของตนเองได้ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวที่เหมาะสม
ให้อาศัยอยู่เป็นเวลาตามความจาเป็นแต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่เกินหกเดือนก็ได้
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดหาที่ดินหรืออาคารให้บุคคลตามมาตรา ๖๒
เข้าอยู่ในที่ใหม่โดยการเช่าซื้อหรือเช่า และบุคคลนั้นสมัครใจเข้าอยู่ในที่ดิน หรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่นั้น
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกันเงินค่าตอบแทนที่จะพึงจ่ายตามมาตรา ๕๙ ไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่า
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่จัดที่ดินไว้ให้บุคคลดังกล่าวปลูกสร้างอาคารเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการช่วยเหลือและ
ให้ความสะดวกในการที่จะปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินที่จัดให้
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นสั่ งให้จัดที่ดินเพื่อใช้เป็น
ที่อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
กาหนดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวซึ่งต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ที่ดนิ เนือ่ งจาก
การจัดที่ดินนั้นหรือต้องรับภาระที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น
การกาหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาถึงความมากน้ อยแห่ งสิทธิที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องเสียหรือถูกจากัดหรือภาระ
ที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพึงได้รับในการใช้
ที่อุปกรณ์ด้วย แต่ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนที่กาหนดต้องไม่เกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ให้ น าความในมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับกับการกาหนดเงินค่าตอบแทนด้วย
โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการกาหนดเงินค่าตอบแทนให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๖๕ เจ้าของที่ดินที่ถูกจัดให้เป็นที่อุปกรณ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ถูกจัดนั้น
มาตรา ๖๖ เจ้าของที่อุปกรณ์ผู้ใดประสงค์จะโอนที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โดยมีเงินค่าตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าที่อุปกรณ์นั้นได้ใช้
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เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ก็ให้รับที่อุปกรณ์นั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได้และให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่อุปกรณ์ตามราคาที่พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว้ ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ให้กาหนดเท่ากับราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่
ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะยังคงใช้บังคับหรือไม่
ถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ หรือเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติ
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะใช้ บั ง คั บ ภายหลั ง ห้ า ปี นั บ แต่ วั น ใช้ บั ง คั บ พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า วและ
พระราชบัญ ญัติใ ห้ ใ ช้ บังคั บผั งเมือ งเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงิ นค่า ตอบแทนไว้เ ป็นอย่ างอื่ น ให้ กาหนด
เงินค่าตอบแทนเท่าราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะนั้น
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณ์เกิดขึ้นภายหลังห้าปี
นับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถ้าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะไม่ได้กาหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้เงินค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ดินตามความเป็นธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เจ้าของ
ที่อุปกรณ์ซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่อุปกรณ์ที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๖๗ ในการคานวณเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๖ ถ้าเจ้าของที่อุปกรณ์สร้างหรือ
จัดทาเพื่อให้เป็นที่อุปกรณ์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตก่อน
ที่จะมีการโอน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดทาดังกล่าวแก่
เจ้าของที่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนอันพึงจ่ายให้เนื่องในการโอน
เงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดให้ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สภาพของสิ่งที่ก่อสร้างหรือสิ่งที่จัดทา สิ่งที่สร้างในขณะที่มีการโอน หรือค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปแล้ว
ประกอบด้วย เจ้าของที่อุปกรณ์ซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๖๘ ในการจัดที่ดินให้เป็นที่อุปกรณ์ หากมีความจาเป็นต้องสร้างหรือจัดทาเพื่อให้
เป็น ไปตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินร้องขอ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจะสร้างหรือจัดทาให้ก็ได้เมื่อพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การคิดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าการสร้างหรือจัดทาของเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็นไปเพียง
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ร้องขอนั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดทานั้น
ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย เจ้าหน้าที่ดาเนินการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนก็ได้ตามที่เห็นสมควร และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
มาตรา ๖๙ เพื่อให้พื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยงกับ
เขตพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานการผังมีอานาจจัดระบบสาธารณูปโภคลงบน
ใต้หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นได้ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้ง
แผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิ นที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันที่จะมีการดาเนินการ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังกาหนดเงินค่าตอบแทนอันเป็นธรรมใน
การใช้ ที่ ดิ น นั้ น ที่ จ ะจ่ า ยให้ แ ก่ เจ้ า ของหรือ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ นและให้ แจ้ ง เป็ นหนัง สื อ ให้เ จ้ า ของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบโดยมิชักช้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการกาหนด
เงินค่าตอบแทนตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในพื้นที่ดังกล่าวทราบพร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินก่อนดาเนินการ หากเกิดกรณีขัดแย้งกัน
ระหว่างเจ้าพนักงานการผังกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด
มาตรา ๗๐ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะได้รับประโยชน์สูงสุดใน
ด้านการใช้พื้นที่ คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีองค์กรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
ภายในเขตผังเมืองเฉพาะและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่และอานาจเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการในท้องที่นั้นได้
หมวด ๕
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
มาตรา ๗๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผังเมือง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่เกินสิบสามคน
ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และอธิ บ ดี เ ป็ น กรรมการแ ละ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณี ที่ ประธานกรรมการเห็ นว่าการพิ จ ารณาตามหน้า ที่และอ านาจของคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติตามที่กาหนดในมาตรา ๗๕ ในครั้งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่อยู่ในหน้าทีห่ รือ
ความรับผิด ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งตาม (๓) แล้ว
ให้ประธานกรรมการแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเข้าร่วม
เป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการทุกคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กาหนด
มาตรา ๗๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๗๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง
(๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการอืน่
เพื่อส่งเสริมการลงทุน และสนั บสนุ น การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองและ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๔) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการและกาหนดระเบียบปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่ วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๖) กากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดทา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีที่จัดทาโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา ๑๐
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๘) จัดทาธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
พึงปฏิบัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมพิจารณาเรื่องนั้น
ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๗๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๘ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอานาจเรียกให้บุคคลใดส่งเอกสาร
แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่ามีความจาเป็นหรือมีผลกระทบต่อนโยบายทางด้านการผังเมือง
ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
หมวด ๖
คณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๘๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี และเกษตรกรรม จานวนด้านละหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
จานวนไม่เกินสี่คนซึ่งต้องมาจากภาคประชาสังคมอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่าการพิจารณาตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๑ ในครั้งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่หรือความรับผิด ชอบของ
ปลั ด กระทรวงอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง ตาม (๒) แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ให้
ปลัดกระทรวงที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย ในกรณีนี้
ให้คณะกรรมการผังเมือง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการทุกคน
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นผู้วางและจัดทา
(๒) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่มพี ื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ให้ความเห็นหรือคาปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองต่อ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๔) กากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดทา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด
(๕) จัดทารายงานสรุปผลการวางและจัดทาผังเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผังเมือง
(๖) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหน้าที่และอานาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐในการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได้
มาตรา ๘๓ ให้ น าความในมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกีย่ วข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๘๔ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองด้วยโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๗
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผัง เมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทน
กองบังคับการตารวจจราจร ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกิน
สี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักทางหลวงใน
เขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักงานสถิติจังหวัด ผู้แทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าภาค ผู้แทนสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ
และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทา แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ในเขตพื้นที่
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีตาแหน่งในหน่วยงานตามที่กาหนดใน (๒) ให้ถือว่าคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
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ในจังหวัดใดที่ไม่มีผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงหรือผู้แทนการประปานครหลวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่ง
จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง
หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนที่เกีย่ วกับการวางและจัดทา
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่ก รมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมที่มี
พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวมต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
(๕) กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การควบคุมและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
(๖) จัดทารายงานสรุปผลการวางและจัดทาผังเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด
(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๗ ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได้
มาตรา ๘๘ ให้นาความในมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ที่เป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดด้วยโดยอนุโลม เว้น แต่อานาจ
ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๘๙ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๘
อุทธรณ์
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาสั่งหรือหนังสือแจ้ง
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง
(๒) การกาหนดค่าทดแทนตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม
(๓) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือที่จะก่อสร้างอาคาร
ตามมาตรา ๔๔
(๔) การสั่งให้ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗
(๕) การกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอานาจกาหนด และมาตรา ๖๗
(๖) การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๖๐
(๗) การคิดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑
(๘) การจัด ทาระบบสาธารณูปโภคและการกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิ น
ตามมาตรา ๖๙
(๙) การสั่งให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน หรือการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือการสั่งให้ปฏิบัติให้ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๙๗
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ตาม (๓) (๔)
(๕) (๗) (๘) และ (๙) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณ์ตาม (๖) ให้ยื่นต่อ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๙๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการผังเมือง นิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเศรษฐศาสตร์ จานวน
ด้านละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
ในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทาการที่อยู่
ในอานาจของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้รับมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์
และคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ให้นาความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙๕ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง
คาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานการผัง เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคาอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๖ ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร
ผู้มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผู้อื่น เจ้าพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี ยุติการดาเนินการหรือห้ามกระทาการใด ๆ
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ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่จะเป็นการดาเนินการตามคาสั่งหรือหนังสือแจ้ง หรือในกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจะเป็นอันตรายต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะที่ไม่อาจรอได้
หมวด ๙
หน้าทีแ่ ละอานาจของผูป้ ฏิบัติงาน
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดิน
ที่จะทาการสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๑ หรือข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกาหนดตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง หรือข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งการให้เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ประโยชน์
ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน หรือให้แก้ไขปรับปรุง
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๙๘ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ องถิ่น เจ้ า พนั ก งานการผัง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีอานาจออกหนังสือเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติการตามหน้าที่มาประกอบ
การพิจารณาได้
มาตรา ๙๙ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ องถิ่น เจ้ า พนั ก งานการผัง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่มีประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม
หรื อ ผั งเมื องเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิต ย์ ขึ้นถึงพระอาทิต ย์ ต ก เพื่ อ สอบถามข้อ เท็จจริงหรือ
ขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น
หรือเพื่อกระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็น และพยายามไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระทาดังกล่าว ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ หรือ
กรรมการบริห ารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กาหนดเงินค่าตอบแทนความเสียหายและ
จ่ายให้แก่ผู้เสียหายนั้น
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่จาเป็นต้องกระทาการเพื่อการสารวจ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง
หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกระทาการนั้น
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
แสดงบัตรประจาตัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดาเนินการมีอานาจเข้าไป
ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ เพื่อตรวจสอบ
ซ่อมแซม หรือบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค หรือเพื่อตรวจสภาพของที่โล่งในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจาตัวพร้อมทั้ง
หนังสือมอบหมายของเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้ไปกระทาการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่ งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๐๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามที่จ่ายจริง

291
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๐๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง ให้ รื้ อ ถอนหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
ตามมาตรา ๖๐ หรือฝ่าฝืนคาสั่งให้ดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๒๑
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๗๑ (๑) (๒) และ (๓) และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการผังเมือง ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๘๐
(๑) (๒) และ (๔) และให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๘๐
(๓) และ (๕) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๒)
ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร หรือโยธาธิการ
และผั งเมื องจั งหวัด เป็ น กรรมการและเลขานุการ แล้ วแต่กรณี เพื่ อ ปฏิ บัติหน้าที่คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๐๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสัง่
ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๐ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยู่ระหว่างดาเนินการวางและจัดทา
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
การดาเนิ นการต่อไปสาหรับการนั้นให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนดโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๑ บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยหรื อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง การแก้ไข
หรือยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือการยกเลิก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ ให้กระทาได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบการผังเมืองของประเทศจาเป็นต้อง
มีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ โดยการนาไปสู่
การปฏิบัติในรูปแบบของผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพและการดารงรักษาเมื อง กรณีจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมี
กฎหมายเพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบ
การดาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอานาจในการวางและจัดทาผั งเมืองให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน และโดยที่การกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นผู้กาหนด
นโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เป็นผู้กากับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง ประกอบกับในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองบางกรณีจาเป็นที่รัฐ
ต้องใช้สิทธิเหนือเคหสถานและทรัพย์สิน รวมถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และการจากัดขอบเขตในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือการประกอบกิจการของบุคคล อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาพื้นที่หรือการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับ
นานาประเทศ สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
นโยบายและการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทาหน้าที่กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
(๒) ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๔) ให้มีการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจ
ของประเทศ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ

297
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจานวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนห้าคน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในสานักงานซึ่งผู้อานวยการแต่งตัง้
เป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนไม่เกินสองคน
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
(๙) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
ยี่สิบห้าขึ้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ถือว่า คนร. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้ คนร. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)
ขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตัง้ อีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของ คนร. เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ ให้ คนร. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะและให้คาปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการกากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
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หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
(๔) กาหนดสัด ส่วนการถือหุ้ นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่
รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๙
(๘) กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๓
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๔
(๑๐) กากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจในกากับดาเนินการตามแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
(๑๑) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๒) ออกประกาศเพื่อกาหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ คนร. หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุม คนร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม คนร. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลื่อนการประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ใ ดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ คนร. พิจารณา
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้น
สมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ คนร. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ คนร. มอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
พลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จานวนห้าคน
(๒) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือประธานสมาคมธนาคารไทย จานวนสองคน
บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง (๑)
ให้ ห มายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
กรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการประจา ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้ง
และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
คัดเลือก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก
ให้ กรรมการคัด เลือกได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกาหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และให้มีผลใช้บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการ
คัดเลือกที่กาหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ก็แต่โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ถ้าประธานกรรมการคัดเลือกไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แล้ว ให้เสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีพร้อมเหตุผลการคัดเลือก เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการคัดเลือกแต่ละคนเพื่อประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๑๗ เมื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ที่เสนอตามมาตรา ๑๖ แล้ว
ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๘ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจกากับดูแลรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของ คนร. และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงินและภารกิจของ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและจัดทาผลการดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการกาหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘
(๓) ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๐
(๔) เสนอแนะแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจต่อ คนร.
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๕) กาหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา ๓๖ (๒)
(๖) ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
(๗) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) เสนอแนะต่อ คนร. ให้มีการตรา แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี หรือ คนร. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ให้มีที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือ
การบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ คนร. หรือสานักงานในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาต้องกาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ
ระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติ
หน้ าที่ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ คนร. กาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ ให้ ก รรมการใน คนร. อนุ ก รรมการที่ ไ ด้รับ แต่ง ตั้งตามมาตรา ๑๒ และ
ที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๙ ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๑ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๓
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๒๒ ให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพื่อกาหนดเป้าหมาย
นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยอย่างน้อยให้คานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๒๓ ในการจัดทาแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให้ คนร. กาหนดแนวทาง
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ในกากับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๒๔ ให้ คนร. เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดทาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจาเป็นอย่างยิ่ง คนร. อาจพิจารณาปรับปรุง
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น
มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทาแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้สานักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิ บัติการประจาปีของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อ คนร.
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานจัดทาผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
เสนอต่อ คนร. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด
เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๒๗ การกาหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะดาเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มกี ารแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว
มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อรัฐวิสาหกิจได้ดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชย ให้รัฐวิสาหกิจนั้นคานวณวงเงินที่จะขอชดเชย กลไกวิธีการ
ชดเชย ตลอดจนจัดทาบัญชีรองรับไว้เฉพาะการดาเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ
การจัดทาบัญชีและวิธีการคานวณเงินชดเชย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
การกาหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ
หมวด ๔
การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๒๙ ให้ คนร. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
หลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องคานึงถึงการดาเนินการ
ตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มี
ความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๐ ให้สานักงานมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ ทั้ ง นี้ ส านั ก งานจะต้องกาหนดวิธี การและขั้นตอน
โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นใดเพื่อดาเนินการก็ได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ให้กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี ให้สานักงาน
รายงานผลการประเมินต่อ คนร. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติหรือ
ดาเนินการแก้ไข รวมทั้งการจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีตามมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒ ให้สานักงานรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ และให้สานักงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขต่อ คนร. เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป
หมวด ๕
การกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๓๓ ให้ คนร. ประกาศกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้งกาหนด
เป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าแก่กิจการ
ได้อย่างยั่งยืน
(๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) การกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
(๖) การกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น
(๗) การดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึง่ ต้องกาหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับ
รัฐวิสาหกิจนั้น
ให้สานักงานดาเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจ
ตาม (๒) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ มีแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึง่
และวรรคสอง และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานึงถึง
มาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งใน
รัฐวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคล
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการ จานวนห้าคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งตาแหน่งละไม่เกินสองคน
(๒) บุคคลที่มาจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ จานวนสามคน เป็นกรรมการ
บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง (๑)
ให้ ห มายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๕ กรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ การดารงตาแหน่ง
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘
และมาตรา ๙ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม และการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม
กรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่ งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
(๒) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา ๓๗ ที่มีจริยธรรม และมีทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งตาม (๑) ของบทนิยาม
คาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ตามที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ คนร. พร้อมเหตุผล
การคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอานาจแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจแต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งในรัฐวิสาหกิจ
ตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดาเนินการสรรหา
บุคคลที่มีจริยธรรม และมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๖ (๒) เป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจานวนตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จะต้องแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กรณีมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
และสานักงานดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีจริยธรรม และมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๖ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินการคัดเลือกต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการเสนอชื่อบุคคลไม่น้อยกว่า
จานวนตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามวรรคสองต้องดาเนินการโดยเร็ว
ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกาศรับสมัครเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ คนร.
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่
สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ในมาตรา ๓ ไม่เกินจานวนตาแหน่งกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่อาจเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร
จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ครบตามจานวนกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งหรือ
ผู้มีอานาจแต่งตั้งดาเนินการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ครบตามจานวน
ที่จะต้องแต่งตั้ง ให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๗ ต่อไป
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนตามที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๔๐ ให้ รั ฐวิ สาหกิ จจั ดท ารายงานการด าเนิ นงานประจ าปี ตามหลั กเกณฑ์ ที่ คนร.
กาหนด และนาส่งให้แก่สานักงาน พร้อมกับงบการเงินประจาปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในการรายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยสาระสาคัญของรายงาน
ต่อสาธารณชนด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัติหน้าที่
เป็น คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๒ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แต่งตั้งขึ้นโดยคาสั่งของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดสมรรถนะหลักของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๔๔ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ในกรณีที่ไม่อาจนาบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกาหนดใด ๆ รวมทั้งคาสัง่
หรือมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามวรรคหนึ่ง การดาเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๔๕ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีอยู่
ในวัน ก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ที่อ้างถึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือว่ากฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น อ้างถึง คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ ให้กระทรวงการคลัง สานักงาน สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. สานัก
งบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงสร้างสานักงาน กรอบอัตรากาลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ และกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามหน้ า ที่แ ละอ านาจของสานั กงานตามพระราชบัญญั ตินี้ ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐ วิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น
ภาครัฐจาเป็นต้องมีการปฏิรูปการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้กาหนด
นโยบาย ผู้กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อกาหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ
ตลอดจนให้ มี การจั ด ท าแผนพัฒ นารั ฐ วิส าหกิจ และแนวทางการกากับ ดู แลกิจ การที่ดี เ พื่ อเป็ นช่ อ งทางใน
การส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การประเมินผลการดาเนินงาน และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันนาไปสู่สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดทาบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๗๙
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง
เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า การดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ย งเด็ก และสถานสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองเด็ ก ซึ่ ง มี เ ด็ ก ปฐมวั ย อยู่ ใ นความคุ้ ม ครองดู แ ล หรื อ สถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๔ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี
(๒) ให้ เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่า
ในทางใด
(๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้
อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๔) สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี อุ ป นิ สั ย ใฝ่ ดี มี คุ ณ ธรรม มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
(๕) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่น มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
(๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๖ ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดาเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว
มาตรา ๗ บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่ จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๘ การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อม
ของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวนแปดคน ซึ่ง นายกรัฐ มนตรีแ ต่ง ตั้ง จากผู้มีค วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุ ข
ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านสื่อสารมวลชน ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒ นา
เด็กปฐมวัยจานวนสองคน ซึ่งมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐหนึ่งคนและภาคเอกชนหนึ่งคน
ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่ ง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยั ง มิ ไ ด้ แต่ง ตั้ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๔) ขาดประชุ มคณะกรรมการสามครั้ง ติด ต่อกั นโดยไม่มีเ หตุอั นสมควรตามหลั กเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๕) นายกรัฐ มนตรีใ ห้อ อกเพราะบกพร่อ งต่อ หน้า ที่ มีค วามประพฤติเ สื่อ มเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทน เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ โดยในระหว่าง
ที่ยังมิได้มีการแต่งตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
กับเด็กปฐมวัยได้นาไปปฏิบัติ
(๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๓) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา
ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
(๔) เสนอให้มีห รือแก้ไ ขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามนโยบายระดับชาติ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๕) บู ร ณาการการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ย ของหน่ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๖) กาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๗) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ อนุ บ าลและระดั บ
ประถมศึกษา เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
(๘) กาหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๙) ติด ตามและส่ง เสริม ให้ห น่วยงานที่เ กี่ย วข้องดาเนินการจั ด เก็บข้อมูล สารสนเทศของ
เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๑๑) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๑๒) ประสานงานและให้ข้อมูลแก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
มีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
(๒) กาหนดแนวทางบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบูรณาการ
การจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัย
(๓) จัดทาแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๔) กาหนดแนวทางการติด ตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๕) จัดทามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๖) จัดทาสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนานโยบายระดับชาติ
ด้านการพัฒ นาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒ นาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดทาและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้ านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอาเภอเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
(๕) ให้คาแนะนาแก่ห น่ว ยงานของรัฐ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๖) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
(๗) จัดให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๘) สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทาฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ์
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
(๙) จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ
บังคับบัญชางานการพัฒนาเด็กปฐมวัย แล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาการศึกษาได้
หมวด ๓
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้บังคับ คณะกรรมการ
อาจดาเนิน การปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา ๑๙ ต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา
การใช้บังคับแผน การบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลา
ในการดาเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้
งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
(๒) การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด
ไม่ว่าในทางใด
(๕) การจัดให้มีการพัฒนาบุ คลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ ศักยภาพ
และคุณธรรม
(๖) การจัดทาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งมีหน้ าที่ดาเนิ น การตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จัด ทา
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ป ฏิ บัติการตามแผนพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย หรื อ ภาคเอกชนที่ ได้รับ มอบหมายให้ดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติ
หรือไม่ดาเนินการตามแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาคเอกชน แล้วแต่กรณี แก้ไขหรือระงับยับยั้งการกระทาที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากยังไม่มีการปฏิบัติหรือ
ดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งมีอานาจกากับดูแลทราบพร้อมด้วย
เหตุผล เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
หมวด ๔
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๒๓ ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและ
ปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรา ๒๔ สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน
ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการให้บริการสุขภาพแก่
มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์
การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิ ดอย่างน้อย
หกเดือน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี
การอบรมเลี้ยงดู เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง
มาตรา ๒๗ นอกจากการด าเนิ น การตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน ที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริก ารสาธารณสุข
จัด การศึกษา และจัดสวัสดิการและให้ บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย ต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง
(๒) จั ด ให้ มี ก ารคั ด กรองที่ เ ป็ น ระบบและได้ ม าตรฐานเพื่ อ ค้ น หาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ พิ ก ารหรื อ
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้เด็ก ปฐมวัย
เหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ และ
บริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจาเป็น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน อาจดาเนินการแบบบูรณาการโดยจัดให้มบี ริการสาธารณสุข จัดการศึกษา
หรือจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๙ (๑)
และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๐ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ในระหว่ า งที่ ค ณะกรรมการยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารกาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ตามมาตรา ๒๗ (๒) ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใดทางการพัฒนาและการศึกษา
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจาเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
จะได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ.
ด้านการศึกษา (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้น
สมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษา
อย่ างเป็ น ระบบ ต่อเนื่ อง ทั่ว ถึง และเสมอภาค มีการส่ งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้ อมให้ แ ก่
เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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 ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจาก
การมีส่วนได้เสียในการดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในการได้รับการบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โครงการ” หมายความว่า โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่
และอํานาจต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุน
แต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีการร่วมลงทุน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“หน่วยงานอื่นของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ เฉพาะที่อยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับเอกชนในโครงการร่วมลงทุน
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า
(๑) กรณีส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการอยู่ในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
(ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท ได้แก่ กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่ าด้วยการจัด ตั้ง รัฐวิส าหกิจนั้ น หรือ รัฐมนตรีผู้รับผิด ชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น
(ข) สําหรับบริษัท ได้แก่
๑) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ กระทรวงการคลัง หรือกระทรวง
หรือทบวงซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบอํานาจให้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้
๒) ในกรณีที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงาน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น
(๓) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น
หรือนายกรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานอื่นของรัฐใดไม่มีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือ
รัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น
(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
“เอกชน” หมายความว่ า นิ ติ บุ ค คลที่ มิ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และให้ ห มายความรวมถึ ง
บุคคลธรรมดาด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งรั กษาการตามพระราชบั ญญั ตินี้ และให้ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
(๑) ความสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
(๒) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่า
ในการดําเนินโครงการร่วมลงทุน
(๓) การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่ วมลงทุ น และการถ่ ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญไปยั ง
หน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ
(๕) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทําโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน
(๒) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง
(๓) ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ
(๔) ท่าเรือ การขนส่งทางน้ํา
(๕) การจัดการน้ํา การชลประทาน การประปา การบําบัดน้ําเสีย
(๖) การพลังงาน
(๗) การโทรคมนาคม การสื่อสาร
(๘) โรงพยาบาล การสาธารณสุข
(๙) โรงเรียน การศึกษา
(๑๐) ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ ปานกลาง ผู้ สู ง วั ย
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ
(๑๑) ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม
(๑๒) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร วมถึ ง กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การดําเนินกิจการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๙ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มีความสําคัญ
หรือสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะกําหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่โครงการร่วมลงทุนใด
มีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน และไม่สามารถตกลงกําหนดหน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้ ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบ
ในโครงการร่วมลงทุนนั้นมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามนั้นและมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ในการจัดทําและการดําเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนิน
โครงการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค
หรือความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน และดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้านั้นต่อคณะกรรมการพิจารณา
และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือ
ความล่าช้าดังกล่าวดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ
(๒) เสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินการใด ๆ เพื่อความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าดังกล่าวดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ
ในกรณีที่การดําเนินการตาม (๑) มีความจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่ง หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือ
ความล่าช้าดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งดังกล่าว หรือ
จัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่
หมวด ๒
แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานจัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการโครงการ
ที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น ลําดับความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนของการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป หน่วยงานเจ้าของโครงการ วงเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการ และกรอบระยะเวลาในการจัดทําและดําเนินโครงการ
เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดทํา
โครงการร่วมลงทุน
ให้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดของแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน และแนวทาง
การจัดทํา ปรับปรุง และติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน โดยอย่างน้อย
ให้มีการปรับปรุงแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทําขึ้น ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําและปรับปรุงแผนการจัดทํา
โครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในการจัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมดําเนินการก็ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน” ประกอบด้ ว ย นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกิน
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่
(๖) เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกวุฒิสภา
มีมติให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่ง

334
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํ ารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่อง
ในหน้าที่อย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๘ เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการเพื่อให้มี
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดํารงตําแหน่งแทน
มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อ ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าวมิได้
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน และกําหนดแนวทางการจัดทํา ปรับปรุง
และติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
(๓) พิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา ๑๐
(๔) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่า
ห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
(๖) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน
และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๘
(๘) ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๙) วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็น
หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน

336
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแผนการจั ด ทํ า โครงการร่ ว มลงทุ น ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๓) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่ จํ า เป็ น และเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้ และ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๔) ให้ความเห็น คําแนะนํา หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๔
การจัดทําและดําเนินโครงการ
ส่วนที่ ๑
การเสนอโครงการ
มาตรา ๒๒ ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทํา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑) ความเป็นมาของโครงการ หลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการ รวมถึงความสอดคล้อง
กับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
(๒) สาระสําคัญของโครงการ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและระยะเวลา
ของโครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
(๓) ความพร้อมในการจัดทําและดําเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของโครงการ รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ผลกระทบต่อ
ประชาชนจากการดําเนินโครงการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของโครงการ
(๔) ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย
ด้านการเงิน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย
(๕) ความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการระบุความเสี่ยง การพิจารณาถึงโอกาสที่จ ะเกิ ด
ความเสี่ยง ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้น และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
(๖) ทางเลื อ กและรู ป แบบการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน การจั ด สรรหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ การจัดสรรความเสี่ยง และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน
โดยคํานึงถึงการให้เอกชนใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในโครงการร่วมลงทุน
(๗) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการ รวมถึง
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว
(๘) ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําความเห็น
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มาประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่ามีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการ
สนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุรายละเอียดของ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรการสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการให้การสนับสนุนดังกล่าวและความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๒ ด้วย
มาตรการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๒) สิทธิการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน
๕๐ ปี โดยมิให้นําความในมาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
(๓) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนั้น
ในกรณีที่มาตรการสนับสนุนใดต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน งบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
เพื่อใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนแก่โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัด
มาตรา ๒๔ ในกรณีท่คี ณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการได้รับมาตรการสนับสนุนตามมาตรา ๒๓
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือก
เอกชนโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผลและความจําเป็น ข้อดีและข้อเสีย และ
ประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๒ ด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการเสนอโครงการ คณะกรรมการอาจกําหนด
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ หรือกําหนดกรอบระยะเวลาการเสนอโครงการสําหรับโครงการใดเป็นการเฉพาะก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๒
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําหลักการของโครงการร่วมลงทุนเสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
หลักการของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) ขอบเขตของโครงการ
(๓) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดําเนินโครงการ ระยะเวลาของโครงการ กรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(๔) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๓
(๕) เหตุผลและความจําเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา ๒๕
(๖) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจั ดส่ งหลั กการของโครงการร่ วมลงทุ นและรายงานการศึ กษาและวิ เคราะห์ โครงการที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบให้สํานักงานนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ ให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมกําหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ เมื่อสํานักงานเห็นว่าหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการมีความครบถ้วน ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการของโครงการร่วมลงทุน
ในการเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้มีความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน และในกรณีที่โครงการนั้น
จะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ให้มีความเห็นของสํานักงบประมาณ หรือในกรณี
ที่ ต้ องมี การใช้ จ่ ายเงิ นจากเงิ นกู้ ที่ เป็ นหนี้ สาธารณะให้ มี ความเห็ นของสํ านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน ให้คณะกรรมการแจ้งผล
การพิ จ ารณาให้ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด นํ า เสนอหลั ก การของโครงการร่ ว มลงทุ น ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการนั้นต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับหลักการของโครงการร่วมลงทุน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด พร้อมกําหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของโครงการ
ร่วมลงทุนเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการและนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้ง
ตามมาตรา ๒๘
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน การคัดเลือก
เอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรีด้วย
มาตรา ๓๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๙ แล้ว
และได้มีการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ในการก่อหนี้ของโครงการ ให้ถือว่า
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลา
ในการเสนอโครงการตามส่วนนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกเอกชน
มาตรา ๓๒ ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๔ เท่านั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน
ในโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเอกชนที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
เป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๓๔ ในการคั ด เลื อ กให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นพ้องด้วยให้เสนอ
สํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นพ้องด้วย ให้หน่วยงานเจ้ าของ
โครงการเสนอสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
เมื่อคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้คณะกรรมการแจ้งผล
การพิจารณาให้กระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับ
การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องและนําความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทําเอกสารตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระสําคัญ
ของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนจํานวนสองคน เป็นกรรมการ และ
ให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่การดําเนินโครงการร่วมลงทุนนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
ให้มีผู้แทนสํานักงบประมาณเป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน หรือในกรณีที่การดําเนินโครงการร่วมลงทุนนั้น
จะต้ อ งมี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น จากเงิ น กู้ ที่ เ ป็ น หนี้ ส าธารณะ ให้ มี ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
เป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
ให้นําความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการดํารงตําแหน่งและภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๔๒ ห้ามมิให้
กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน
ในโครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก
(๒) ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจํานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการหรือ
ที่ปรึกษาหรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชาํ ระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้นอยู่
เกินร้อยละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเกินร้อยละยี่สิบห้า
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๒) กําหนดค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน ค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(๓) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน
(๔) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนให้เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน
(๕) เจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๖) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง
แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๗) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร
สํ า หรั บ การคั ด เลื อ กเอกชน และร่ า งสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดในมาตรา ๓๒
มาตรา ๔๐ การประกาศเชิญชวนครั้งใด ถ้ามีเอกชนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีเอกชน
ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนเพียงรายเดียว
หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป
มาตรา ๔๑ เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชน
ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวให้สํานักงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวัน และให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา
ร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญา
ร่วมลงทุน
มาตรา ๔๒ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการนํ า เสนอผลการคั ด เลื อ กเอกชน ร่ า งสั ญ ญา
ร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน
ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และ
เงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผล
การคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด ไม่ เ ห็ น ชอบกั บ ผลการคั ดเลื อ กเอกชนหรื อ ร่ า งสัญ ญา
ร่ ว มลงทุ น ให้ แ จ้ ง เหตุ ผ ลที่ ไ ม่ เ ห็ น ชอบแก่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
พร้อมกําหนดเวลาในการทบทวนผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกยังยืนยันผลการคัดเลือกเอกชนหรือ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสั ญ ญา
ร่วมลงทุนพร้อมความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก
ส่วนที่ ๓
การกํากับดูแลโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทบริหารระดับต้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสํานักงาน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการดําเนินการตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการร่วมลงทุน
ตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๓) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายงานผลการดํ าเนิ นงาน ความคืบหน้ า ปัญหา และแนวทางการแก้ ไขในการดํ าเนิ น
โครงการร่วมลงทุนตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และ
ให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับดูแล
กําหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการอาจว่ าจ้ างที่ ปรึ กษา หรื อคณะกรรมการกํ ากั บดู แลอาจกํ าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการ
ร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กํากับดูแลได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้นําความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อผูกพันของสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการกํากับดูแลทํารายงานพร้อมด้วย
ความเห็ น เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด เพื่ อ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การ
ตามสัญญาร่วมลงทุน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
รายงานต่ อ สํ า นั ก งานเพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาต่ อ ไป และหากเป็ น กรณี ที่ มี เ หตุ ร้ า ยแรง
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ส่วนที่ ๔
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการทําสัญญาใหม่
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
เหตุผลและความจําเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อ มูลอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ได้เจรจา
กั บ เอกชนคู่ สั ญ ญาแล้ ว ให้ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ตรวจพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
มาตรา ๔๗ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการนํ า เสนอเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ประเด็ น
ที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแล ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็น ต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้แจ้งเหตุผล
ที่ไม่เห็นชอบ พร้อมทั้งกําหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเสนอตามมาตรา ๔๖ มีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือ
ทําให้เงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๗
แล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสั ญ ญา
ร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ
แจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผล
ที่ไม่เห็นชอบ พร้อมกําหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดอีกครั้งตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการร่ ว มลงทุ น ภายหลั ง จากสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น สิ้ น สุ ด โดยเปรี ย บเที ย บกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ดําเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๕ ปี ก่อนที่
สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐ ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ
และผลกระทบต่อประชาชน
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดกําหนดให้มีการดําเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
ร่วมลงทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่
หมวด ๕
การใช้อํานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๕๐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ทําให้การดําเนินโครงการหยุดชะงักลง
จนทํ า ให้ มี ผ ลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ประชาชนหรื อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) เข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นเข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา
ชั่วคราว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
(๓) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน
ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม
หมวด ๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๖๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

349
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๔ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่สามารถใช้เงินของหน่วยงานได้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนนําส่งเงินค่าธรรมเนียมการขาย
เอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ เข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด
มาตรา ๕๕ เงินของกองทุนให้นําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผู้อํานวยการสํ านั กงบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชี กลาง
เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกองทุน
มาตรา ๕๗ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๕) รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๖) จัดทํารายงานการเงินประจําปี เพื่อเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว
พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มาตรา ๕๘ ให้นําความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนให้จัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๖๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๒ หรือ
สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัด ส่ง สํา เนาสัญ ญาร่ว มลงทุน หรือ สํา เนาสัญ ญาร่ว มลงทุน ฉบับ แก้ไ ข แล้ว แต่ก รณี
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด และสํานักงาน
(๒) จัดทําข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน
และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๓) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็น
การทั่วไปโดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้
การเปิดเผยข้อมูลให้คํานึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย
มาตรา ๖๑ ให้ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการคั ด เลื อ ก คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
คณะกรรมการกองทุ น และคณะอนุ ก รรมการ ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนตามที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ให้สํานักงานจั ดทํ าแผนงานพัฒ นาฐานข้อ มูล และองค์ ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และแผนงานดําเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คําแนะนํา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ โ ครงการร่ ว มลงทุ น เกิ ด ขึ้ น และเป็ น ไป
ตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแผนงานที่ กํ า หนดไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง โดยอาจขอรั บ จั ด สรรเงิ น ใน
การดําเนินการดังกล่าวจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๓ กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ประกาศ และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ คงอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็ น ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้
บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๔ การเสนอโครงการ หรือตามหมวด ๕
การดํ า เนิ น โครงการ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และ
ให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) โครงการที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งขั้ น ตอนตามหมวด ๖ การกํา กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผล
แห่งพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้รัฐมนตรีก ระทรวง
เจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกํากับดูแลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๗ การแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่า
ที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ดําเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปตามที่ค ณะกรรมการจะได้ป ระกาศกําหนดหลัก เกณฑ์และขั้น ตอนสําหรับ โครงการ
ตามมาตรา ๙
การดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนตามหมวด ๕ การดําเนิน
โครงการ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่โครงการนั้น
ไม่เป็นโครงการภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติ
ในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการนั้น
การดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
มาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าว
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญัติ ก ารให้ เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ของรั ฐ ที่ ต้ อ งจั ด ทํ า เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ กฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ
เอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อันส่งผลให้การดําเนินโครงการ
มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร จึงมีความจําเป็น
ต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน
และแน่นอนในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน กําหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
หรือความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการ
ร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์
และขั้ นตอนในการจั ดทํ าโครงการร่ วมลงทุ นยั งคงกระชั บ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึ งจํ าเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการดาเนินการที่กาหนดขึ้น
เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
“ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ” หมายความว่า การกระทาหรือการดาเนินการใด ๆ โดยมิชอบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุง่ หมายให้เกิดการประทุษร้าย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
“ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของ
ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
“ประมวลแนวทางปฏิบัติ” หมายความว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับดูแล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กาหนด
“เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดจาก
การกระทาหรือการดาเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่ งกระทาการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” หมายความว่า การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผ่านคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ
และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
“โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกีย่ วข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ
“หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
“หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ
บุคคลซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมหรือกากับดูแลการดาเนินกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ” เรียกโดยย่อว่า “กมช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National
Cyber Security Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่ เกินเจ็ด คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นการคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ คคล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้ อง และเป็นประโยชน์ต่ อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๗
วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๖) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ งก่อนวาระ ให้ ผู้ไ ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
ดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๒
(๒) กาหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๓) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สาหรับ
เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
หรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานเอกชน
(๕) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดั บ ทั ก ษะความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญใน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญทางสารสนเทศ หน่ ว ยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๖) กาหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
(๘) มอบหมายการควบคุมและกากับดูแล รวมถึงการออกข้อกาหนด วัตถุประสงค์ หน้าที่
และอานาจ และกรอบการดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๙) ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติต ามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๒) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้ ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการกากับดูแลด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๑๒ ในการดาเนิ น การตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๙
ให้มีคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียกโดยย่อว่า “กกม.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวนไม่ เ กินสี่ ค น ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ง ตั้ง จากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๓ กกม. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๔๒
(๒) ดูแลและดาเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ตามมาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖
(๓) กากับดูแลการดาเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ และการเผชิญเหตุและนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย
ไซเบอร์อันเป็นข้อกาหนดขั้นต่าในการดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาหรับ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดมาตรการใน
การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อ ให้เกิด ผลกระทบหรือความเสี ยหายอย่างมีนั ยส าคั ญ หรื อ
อย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๕) กาหนดหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และหน้าที่ของหน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแล โดยอย่างน้อยต้องกาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลต้องกาหนด
มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ และหน่วยงานของรัฐ
(๖) กาหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน รับมือ
ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อคณะกรรมการ
(๗) วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสั่งการ เมื่อมีหรือคาดว่าจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงขึ้น
ในการกาหนดกรอบมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้คานึงถึงหลักการบริหารความเสี่ ยง
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล
(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๑๔ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที กกม. อาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และกรรมการอื่นซึ่ง กกม. กาหนด ร่วมกันปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวได้ และ
จะกาหนดให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
ที่ถูกคุกคามเข้าร่วมดาเนินการ ประสานงาน และให้การสนับสนุนด้วยก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกม. กาหนด
มาตรา ๑๕ ให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กกม. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ กกม. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ กกม. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ การประชุมของ กกม. และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกม.
กาหนด โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่
กกม. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชานาญ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระดับความรู้ความชานาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ กกม. ประกาศกาหนด
หมวด ๒
สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มาตรา ๒๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็น หน่ ว ยงานของรัฐ มีฐานะเป็น นิ ติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๑ กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานสั มพั น ธ์ กฎหมายว่ าด้ วยประกันสั ง คม และกฎหมายว่า ด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ ให้ ส านั ก งานรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานวิ ช าการ งานการประชุ ม และ
งานเลขานุการของคณะกรรมการ และ กกม. และให้มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทานโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๙ ต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๔) เสนอต่อ กกม. เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๓) ประสานงานการดาเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔
(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และกาหนดมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(๖) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๗) ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือตามคาสั่งของคณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
(๙) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อให้มีการดาเนินการเชิงปฏิบัติการ
ที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน
(๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
(๑๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑๒) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑๓) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งดาเนินการอบรมและ
ฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
(๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดาเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๕) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต ามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑๖) ปฏิบัติงานอื่น ใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตาม (๖) ให้สานักงานจัดตั้งศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสานักงาน และ
ให้มีหน้าที่และอานาจตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ ในการดาเนิ น การของสานักงาน นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บั ญ ญั ติ
ในมาตรา ๒๒ แล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิ ติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงาน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ กบส.
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการ หรือ กบส. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงาน ประกอบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และเงินและทรัพย์สินที่ได้
รับโอนมาตามมาตรา ๘๒
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันเกิดจากการดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
เงินและทรัพย์สินของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เรียกโดยย่อว่า “กบส.” เพื่อดูแลงานด้า นกิจการบริหารงานทั่วไปของสานักงาน
ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ กบส. ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่คณะกรรมการ
กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กบส. มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างได้ และ
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๒๗ ให้ กบส. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน
(๔) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการด าเนิน การของส านั ก งานและเลขาธิ ก าร ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) วินิจฉัยคาสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงาน
(๖) ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
กบส. หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง กบส. อาจแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ
หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ กบส. มอบหมายได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการประชุม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบส. กาหนด
กบส. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
สานักงานเป็นที่ปรึกษา กบส. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
ที่ กบส. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๙ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบัตงิ านของสานักงาน และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
มาตรา ๓๐ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๑ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๕ (๕)
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๓ เลขาธิการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
มาตรา ๓๔ ในแต่ละปี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๖) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการ
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๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กกม. และ กบส.
ต้องดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการ กกม. และ กบส. ภายใต้หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนว่าด้ ว ยการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แผนปฏิ บัติ การเพื่ อการรัก ษาความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และข้อบังคับ นโยบาย มติ และ
ประกาศของ กบส.
(๒) วางระเบียบภายใต้นโยบายของคณะกรรมการและ กกม. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ นโยบาย มติ และประกาศที่คณะกรรมการและ กกม. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามข้อบังคับของ กบส. และระเบียบของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของ
กบส. และระเบียบของสานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศของ กบส. หรือ กกม.
ในกิจการของสานั กงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงาน
ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เลขาธิการอาจมอบอานาจให้บุคคลใดในสังกัดของสานักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่ กบส. กาหนด
ในกรณีที่ไ ม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบั ติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโส
ตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารักษาการแทน
มาตรา ๓๗ การบัญชีของสานักงานให้จัดทาตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ กบส. กาหนด
โดยให้คานึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี
มาตรา ๓๘ ให้สานักงานจัดทางบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องส านัก งาน และประเมิ นผลการใช้ จ่ า ยเงิ นและทรั พ ย์ สิ นของ
สานักงานทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ กบส. เพื่อรับรอง
มาตรา ๓๙ ให้สานักงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่ กบส. ให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๔๐ ให้ รัฐมนตรีมีอานาจกากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงานให้เ ป็ น ไป
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนของรัฐบาล
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การนี้ ใ ห้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจสั่ ง ให้ เ ลขาธิ ก ารชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานเสนอ และมีอานาจสั่งยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่อหน้าที่
และอ านาจของส านั ก งาน กฎหมาย แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายและแผนของรั ฐ บาล หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานได้
หมวด ๓
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส่วนที่ ๑
นโยบายและแผน
มาตรา ๔๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องคานึงถึงความเป็นเอกภาพและ
การบู รณาการในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐและหน่ วยงานเอกชน และต้ องสอดคล้ องกั บ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพใน
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
มาตรา ๔๒ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมีเป้าหมาย
และแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดทานโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ขึ้นตามแนวทางในมาตรา ๔๒ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเมื่อได้ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศตามที่กาหนดไว้ในแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว
ในการจัดทานโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ล และหน่ ว ยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว
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ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดยผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานสาหรับให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรื อหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาหรือนาไปใช้เป็นประมวลแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศของตน และในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับ
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ให้นาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ไปใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
การบริหารจัดการ
มาตรา ๔๕ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ มีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน และจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๔) ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญทางสารสนเทศไม่อาจดาเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานอาจให้ความช่วยเหลือ
ด้านบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามที่ร้องขอได้
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ แจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ไปยังสานักงาน
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ แจ้งให้สานักงานทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการหรือ กกม. อาจมอบหมายให้เลขาธิการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้
ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เลขาธิการต้องออกบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ และในการปฏิบัตหิ น้าที่
บุ ค คลดั ง กล่ าวต้อ งแสดงบั ต รประจาตัว ในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญ และเมื่ อพ้ น จากหน้า ที่แล้ วจะต้องคืน
บัตรประจาตัวแก่สานักงานโดยเร็ว
ส่วนที่ ๓
โครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๘ โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศเป็นกิจการที่มีความสาคัญต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
เป็นหน้าที่ของสานักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือ
ให้บริการในด้านดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่สาคัญ
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดเพิ่มเติม
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การพิจารณาประกาศกาหนดภารกิจหรือบริ การตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๙ เพื่อประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์
โดยจะก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ความพร้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานควบคุ ม หรือ ก ากั บดู แลหน่ วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ ทาหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๙ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การพิจารณาประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๑ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ
ในด้านที่มีการประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศแจ้ งรายชื่ อและข้อ มูล การติด ต่อ ของเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ผู้ ค รอบครองคอมพิวเตอร์
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยังสานักงาน หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลของตน และหน่วยงาน
ตามมาตรา ๕๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือนั บแต่วัน ที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยตามมาตรา ๕๑ แล้วแต่กรณี
โดยอย่างน้อยเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้แจ้งโดยเร็ว
มาตรา ๕๓ ในการดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่าเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่อยู่ภายใต้การกากับควบคุมดูแล
ของตน หากพบว่าหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใดไม่ได้มาตรฐาน ให้หน่วยงานควบคุม
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หรือกากับดูแลนั้นรีบแจ้งให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่ต่ากว่ามาตรฐานแก้ไข
ให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว หากหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้นยังคงเพิกเฉยไม่ดาเนินการ
หรือไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลกาหนด ให้หน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแลส่งเรื่องให้ กกม. พิจารณาโดยไม่ชักช้า
เมื่อได้รับคาร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง หาก กกม. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวและ
อาจทาให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ กกม. ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อใช้อานาจ
ในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
ให้เลขาธิการดาเนินการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการดาเนินการต่อ
สานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ กกม. เห็นว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา ๕๔ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานตามรายงานของหน่ ว ยงานควบคุ ม หรือ ก ากั บดู แล ให้ กกม. มี ค าสั่ ง ให้ หน่ วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้นดาเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือดาเนินการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศได้
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศนั้ น ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ กกม. เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ กกม. ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ ใช้อานาจ
ในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิว เตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
ให้เลขาธิการดาเนินการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย
มาตรา ๕๖ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ต้องกาหนดให้มีกลไกหรือ
ขั้นตอนเพื่อการเฝ้าระวังภั ยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของตน ตามมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่คณะกรรมการหรือ กกม. กาหนด และต้องเข้าร่วมการทดสอบสถานะความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สานักงานจัดขึ้น
มาตรา ๕๗ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบของหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ รายงาน
ต่อสานักงานและหน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่
กาหนดในส่วนที่ ๔ ทั้งนี้ กกม. อาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เกิด หรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใด
ให้หน่วยงานนั้นดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานนั้น รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมของตน เพื่อประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น ให้ดาเนินการป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยังสานักงานและหน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแลของตนโดยเร็ว
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ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของตน หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังสานักงาน
มาตรา ๕๙ เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือเมื่อหน่วยงานควบคุมหรือ
ก ากั บ ดู แ ลได้ รั บ แจ้ ง เหตุ ต ามมาตรา ๕๘ ให้ ห น่ ว ยงานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ล ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ตามมาตรา ๕๐ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือกากับดูแลของตน และให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
สานักงาน ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่อยู่ใน
การควบคุมหรือกากับดูแลของตน รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
มาตรา ๖๐ การพิจารณาเพื่อใช้อานาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ คณะกรรมการ
จะกาหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสาคัญถึงระดับที่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ
หรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง
(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพิ่ มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมาย
เพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศและการโจมตีดังกล่าวมีผลทาให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
โครงสร้างสาคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ
ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข
ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย จนไม่สามารถทางานหรือ
ให้บริการได้
(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง โดยส่งผลกระทบรุนแรง
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ต่อโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนทาให้การทางานของ
หน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ
จนรัฐไม่สามารถควบคุมการทางานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของรั ฐได้ หรือการใช้มาตรการเยียวยา
ตามปกติในการแก้ไ ขปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยั ง
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลทาให้บุคคลจานวนมากเสียชีวิตหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จานวนมากถูกทาลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ
(ข) เป็น ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระทาความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือ
การสงคราม ซึ่งจาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวิตโดยปกติสขุ
ของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัด
หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน
ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๑ เมื่อปรากฏแก่ กกม. ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรงให้ กกม. ออกคาสั่งให้สานักงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูล หรื อพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
(๓) ดาเนินการป้องกันเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เสนอแนะหรือสั่งการให้ ใช้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงการหาแนวทางตอบโต้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๔) สนับสนุน ให้สานักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความช่วยเหลือ
และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
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(๕) แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
โดยคานึงถึงสถานการณ์ ความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น
(๖) ให้ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชน
เพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๖๒ ในการดาเนินการตามมาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์
และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และตามสถานที่ที่กาหนด หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือสาเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การดาเนินการ
(๓) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวพัน
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๔) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครอง
สถานที่นั้น
ผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ซึ่งกระทาโดยสุจริตย่อมได้รบั การคุ้มครองและไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
หรือผิดสัญญา
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ให้ กกม. มีคาสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกัด หรือใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กกม. ต้องดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
และให้ กกม. รับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการร้องขอต่อเอกชนโดยความยินยอมของ
เอกชนนั้นด้วย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง
ให้ กกม. ดาเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และดาเนินมาตรการ
ที่จาเป็น
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ กกม. มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระทาการหรือระงับการดาเนินการใด ๆ เพื่อป้องกัน รับ มือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ กกม. กาหนด
รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการดาเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์นั้นได้อย่างทันท่วงที
ให้เลขาธิการรายงานการดาเนินการตามมาตรานี้ต่อ กกม. อย่างต่อเนื่อง และเมื่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการดาเนินการต่อ กกม. โดยเร็ว
มาตรา ๖๕ ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง กกม. มีอานาจออกคาสั่งเฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันภัยคุ กคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องที่กระทบต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) ดาเนินมาตรการแก้ ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อจัดการข้อบกพร่องหรือกาจัดชุดคาสั่ง
ไม่พึงประสงค์ หรือระงับบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ดาเนินการอยู่
(๔) รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อดาเนินการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
(๕) เข้าถึงข้อมูลคอมพิว เตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเท่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลตาม (๕) ให้ กกม. มอบหมายให้เลขาธิการยื่นคาร้องต่อ
ศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งดาเนินการตามคาร้อง ทั้งนี้ คาร้องที่ยื่นต่อศาลต้องระบุเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกาลังกระทาหรือจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ในการพิจารณาคาร้องให้ยื่นเป็นคาร้องไต่สวนคาร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณา
ไต่สวนโดยเร็ว
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มาตรา ๖๖ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง กกม. มีอานาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารเฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
ทาสาเนา หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) ทดสอบการทางานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือถูกใช้เพื่อค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายในหรือใช้ประโยชน์
จากคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น
(๔) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เฉพาะเท่าที่จาเป็น
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามสิบวัน เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้ครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ในการดาเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้ กกม. ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมี
คาสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการตามคาร้อง ทั้งนี้ คาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
บุคคลหนึ่งกาลังกระทาหรือจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง ในการพิจารณาคาร้องให้ยื่นเป็นคาร้องไต่สวนคาร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่เป็นเหตุจาเป็นเร่งด่วน และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการมีอานาจดาเนินการได้ทันทีเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันและเยียวยา
ความเสียหายก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นคาร้องต่อศาล แต่หลังจากการดาเนินการดังกล่าว ให้แจ้ ง
รายละเอียดการดาเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอานาจทราบโดยเร็ว
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ในกรณีร้ายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม ระงับ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือ
กกม. มีอานาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยผู้นั้น
ต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ กกม. โดยเร็ว
มาตรา ๖๙ ผู้ที่ได้รับคาสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจอุทธรณ์คาสั่ง
ได้เฉพาะที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรงเท่านั้น
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บุคคลใด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอื่นหรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา ๗๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ตามมาตรา ๕๗ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๕ (๑) และ (๒)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ กกม. ออกคาสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๕ (๓) และ (๔) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๕ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดขัด ขวาง หรือไม่ปฏิบัติต ามคาสั่งของ กกม. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติการตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๖ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๖ (๒)
(๓) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และให้เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน และให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คมอาจเสนอรายชื่ อ บุ ค คลต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ
ดังกล่าวด้วยได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๙ ให้ดาเนินการเพื่อให้มี กกม. และ กบส. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘
ให้ดาเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๐ ให้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ า งที่ ก ารด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ปลัดกระทรวง
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๗๙
วรรคสอง
มาตรา ๘๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด สรรทุ น ประเดิ ม ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ตามความจาเป็น
ให้ รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานที่สานักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ในระหว่างปฏิบัติงานในสานักงานด้วย
ก็ได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จ ให้สานักงานดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพื่ อบรรจุ
เป็นพนักงานของสานักงานต่อไป
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับระยะเวลาทางานที่เคยทางานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ทางานในสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๒ เมื่ อ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ช้ บัง คับ ให้ รั ฐ มนตรี เสนอคณะรั ฐมนตรีด าเนินการ
เพื่ อ อนุ มั ติ ใ ห้ มีก ารโอนบรรดาอ านาจหน้ าที่ กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของ
บรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควรกาหนดลักษณะของ
ภารกิ จ หรื อ บริ ก ารที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
หน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง
ตลอดจนกาหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง อันจะทาให้การป้ องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงปลอดภัย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๒๐
ไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
รักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และสิทธิหน้าที่อื่นใดตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒”
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” หมายความว่า ผลประโยชน์ของประเทศไทยอันพึงได้รับ
จากกิ จ กรรมทางทะเล หรื อ ประโยชน์ อื่ นใดในเขตทางทะเล ไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม เพื่ อ ให้
เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านสิ่งแวดล้อม
“เขตทางทะเล” หมายความว่า ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอานาจอธิปไตย
หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรี ภาพในการใช้หรือจะใช้ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือด้วยประการใด ๆ ได้แก่ น่านน้าภายใน ทะเลอาณาเขต
เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ไหล่ทวีป และทะเลหลวง และให้หมายความรวมถึงเกาะเทียม
สิ่งติดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างในทะเล รวมทั้งห้วงอากาศเหนือทะเล พื้นดินท้องทะเล ใต้พื้นดินท้องทะเล
และพื้นที่ทางทะเลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
“กิจกรรมทางทะเล” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตทางทะเลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การพาณิชยนาวี การประมง การท่องเที่ยว การแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ที่ไ ม่มีชีวิต การวางสายเคเบิลหรือท่อใต้ทะเล การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลและชายฝั่ ง การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หรื อ การส ารวจและวิ จั ย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
“ยานพาหนะ” หมายความว่า เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ที่สามารถบรรทุกคน
หรือสิ่งของในทะเลได้
“จังหวัดชายทะเล” หมายความว่า จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตทางทะเลตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงศาล องค์กรอัยการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
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“ศรชล.” หมายความว่า ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้อานวยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
จากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) นายทหารเรือหรือนายตารวจชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต่ากว่า
ระดับปฏิบัติการ ที่ดารงตาแหน่งผู้บังคับการเรือ ผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือเทียบเท่า
(๒) ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มาตรา ๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการนโยบายการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เรียกโดยย่อว่า “นปท.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนยี่สิบเจ็ดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิจ และสัง คม ปลั ด กระทรวงพลั งงาน ปลั ด กระทรวงยุ ติธรรม ปลั ด กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
อัยการสูงสุด ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ง ตั้ง จานวนไม่เกินสามคน จากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกิจกรรมทางทะเล ด้านกฎหมาย ด้านการทหารเรือ หรือ
ด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ให้ เลขาธิ การสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร เลขาธิ ก าร ศรชล.
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของ ศรชล. ซึ่งผู้อานวยการแต่งตั้งอีกหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิน การตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาจมี ม ติใ ห้ เชิ ญรัฐมนตรีห รือ หั ว หน้ าหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้ าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ย วกับเรื่องที่
จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เข้าร่วมประชุม
เป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการเฉพาะกิจด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะ
เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยั ง มิ ไ ด้ แต่ง ตั้ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
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มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่ า
จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตัง้ แทนตาแหน่งที่วา่ ง ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ นัน้ ดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หากวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ให้คาแนะนา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ ศรชล. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเสนอผล
การดาเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เป็น หนังสือเรียกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หรืออาจเรียกให้บุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้
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มาตรา ๑๒ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการใด ๆ แทนได้
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ รวมตลอดทั้งวิธกี ารได้มา
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาและจั ด การความรู้
เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “อจชล.” ตามจานวนที่เหมาะสม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติ
หน้ าที่ในการให้คาปรึกษาและจัดการความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่
คณะกรรมการและ ศรชล. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ อจชล. โดยอนุโลม
การประชุม อจชล. ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ให้กรรมการ กรรมการบริหาร ศรชล. อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ศรชล. กรรมการ
ที่ปรึกษา ศรชล.ภาค และกรรมการที่ปรึกษา ศรชล.จังหวัด ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๖ ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบงานธุรการและงานประชุมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งการดาเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
หมวด ๒
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า
“ศรชล.” ขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีหน้าที่และอานาจและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศรชล. อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและ
การบริหารงาน การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และหน้าที่และอานาจของส่วนงานและอัตรากาลัง
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล
เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน ศรชล. และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการจากข้าราชการในสังกัด ศรชล. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของ ศรชล.
ให้เสนาธิการทหารเรือเป็นเลขาธิการ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบงานอานวยการและธุรการ
ของ ศรชล.
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และเลขาธิการ ศรชล. มีอานาจบังคับบัญชาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างใน ศรชล. และมีหน้าที่และอานาจอื่น ทั้งนี้ ตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ให้ผู้อานวยการมีอานาจทานิติกรรม ฟ้องคดี ถูกฟ้องคดี และดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี
อันเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่และอานาจของ ศรชล. ทั้งนี้ โดยกระทาในนามของสานักนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิ บัติห น้ าที่ แ ละการใช้ อานาจตามพระราชบัญญั ตินี้ ผู้ อ านวยการจะมอบอานาจ
เป็นหนังสือให้รองผู้อานวยการเป็นผู้ปฏิบัติหรือใช้อานาจแทนก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้ ศรชล. เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา ๑๙ ให้ ศรชล. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่ อ ผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล และรายงานคณะกรรมการ และคณะรั ฐ มนตรี ตามล าดั บ
เพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแผนและแนวทางดังกล่าวต่อไป
(๔) วางแผน พัฒ นา และดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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(๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรูใ้ นความสาคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สิทธิอธิปไตย เขตอานาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และ
หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ ศรชล. หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ นอกจากการมอบอานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
บรรดาหน้าที่และอานาจของผู้อานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้ ผอ.ศรชล.ภาค
หรือ ผอ.ศรชล.จังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นปฏิบัติแทนก็ได้
มาตรา ๒๑ เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ การตามหน้ าที่ และอ านาจของ ศรชล.
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ตามที่ผู้อานวยการ
ร้องขอ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่และอานาจทานองเดียวกันของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น จั ด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ยั ง ศรชล.
มีอัตรากาลังแทนตามความจาเป็นแต่ไม่เกินจานวนอัตรากาลังที่ จัดส่งไป โดยการจัดอัตรากาลังแทน
ดังกล่าวอาจจัดเป็นรายอัตราหรือเป็นหน่วยก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับ
เงิ น ประจ าตาแหน่ งในอั ต ราที่ไ ด้รับอยู่ เดิมต่ อไป ส าหรั บสิ ทธิ ประโยชน์อื่ นให้เป็ นไปตามกฎห มาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการบริหาร ศรชล.” ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ
รองผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ซึ่ ง ผู้ บั ญชาการทหารเรื อ มอบหมาย เป็ น รองประธานกรรมการ อธิ บ ดี
กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แ ทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ผอ.ศรชล.ภาค
เป็นกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ให้ เ สนาธิ ก ารทหารเรื อ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง ศรชล.
ซึ่ ง ผู้ บัญชาการทหารเรือแต่งตั้งอีกหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่และอานาจของ ศรชล.
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการอานวยการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรม
ทางทะเลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๗ ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้สามารถติดต่อ
เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือกิจกรรมทางทะเล
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน และการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่หรือการสอบสวน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกั บพนั กงานอั ยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กาหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา และการเก็บรักษาและการดาเนินการเกี่ยวกับของกลาง
ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๘) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดการ
ทรัพย์สินของ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด และการอื่นใดที่จาเป็น
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) แต่ งตั้ งคณะที่ ปรึ กษา ศรชล. เพื่ อให้ การเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหาหรื อป้ องกั นภั ย
ที่จะเกิดขึ้นและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร ศรชล. และ ศรชล.
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการบริหาร
ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ศรชล. ตาม (๑๐) ให้มีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามหรือผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้ านต่าง ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหาร ศรชล. กาหนด
มาตรา ๒๔ การประชุ มของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ให้ น าความในมาตรา ๑๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค เรียกโดยย่อว่า
“ศรชล.ภาค” ขึ้นใน ศรชล. โดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคเป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.ภาค” มีหน้าที่และอานาจและรับผิดชอบเกี่ ยวกับ
การรั กษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเลในเขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของทั พเรื อภาคและจั งหวั ดชายทะเล
ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศรชล.ภาค ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของทัพเรือภาค รวมตลอดทั้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้มาปฏิบัติงานประจาหรือเป็นครั้งคราวใน ศรชล.ภาค ได้
ผอ.ศรชล.ภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน
ใน ศรชล.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล.ภาค
การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานและหน้าที่และอานาจ อัตรากาลัง และการบริหารงาน
ของส่วนงานภายใน ศรชล.ภาค ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการอานวยการและการประสานงานของ ศรชล.ภาค ผู้อานวยการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคก็ได้ เรียกโดยย่อว่า
“คณะกรรมการที่ปรึกษา ศรชล.ภาค” ประกอบด้วย หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ ศรชล.ภาค เพื่อให้คาปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือ ศรชล.ภาค ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และอานาจของ ศรชล.ภาค รวมทั้งให้คาปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือ ผอ.ศรชล.ภาค ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่ ศรชล.ภาค ทั้งนี้
การประชุมและการดาเนินงานอื่นของคณะกรรมการที่ปรึกษา ศรชล.ภาค ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้อานวยการกาหนด
ให้ ศรชล. และหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ทรัพย์สิน และ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านบุคลากรและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่ ผอ.ศรชล.ภาค ร้องขอ และให้นาความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับ ศรชล.ภาค
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
“ศรชล.จังหวัด ” ตามด้ว ยชื่อจังหวัด ขึ้นในจังหวัด ชายทะเลทุกจังหวัด ที่อยู่ในเขตของ ศรชล.ภาค
เป็ น หน่ วยงานขึ้นตรงต่อ ศรชล.ภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.จังหวัด ” มีหน้าที่และอานาจและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศรชล.จังหวัด ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้มาปฏิบัติงานประจาหรือเป็นครั้งคราว
ใน ศรชล.จังหวัด ได้
ผอ.ศรชล.จังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัตงิ าน
ใน ศรชล.จังหวัด และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล.จังหวัด
การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานและหน้าที่และอานาจ อัตรากาลัง และการบริหารงานของ
ส่วนงานภายใน ศรชล.จังหวัด ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ให้ น าความในมาตรา ๒๕ วรรคห้ า มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ กษา
ศรชล.จังหวัด โดยอนุโลม
ให้ ศรชล. และหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ทรัพย์สิน และ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านบุคลากรและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงานของ ศรชล.จังหวัด
ตามที่ ผอ.ศรชล.จังหวัด ร้องขอ และให้นาความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับ
ศรชล.จังหวัด โดยอนุโลม
หมวด ๓
ภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มาตรา ๒๗ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหน้าที่และ
อานาจของหน่วยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้หน้าที่และอานาจแก่หน่วยงานของรัฐนั้น
ในกรณีภาวะปกติ เมื่อปรากฏว่าการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง
กรณีใดเกินขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ กรณีที่มี
ความจาเป็นต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน หรือกรณีที่มีความจาเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ให้ ศรชล. เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐเพื่อกากับดูแล อานวยการ และบูรณาการใน
การจัดการหรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันในการป้องกัน
ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ หรือการกระทาผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล
ในกรณีภาวะไม่ปกติอัน เนื่ องมาจากสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลอย่างกว้า งขวางหรือรุนแรง กรณีที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีความจาเป็นอื่น
ที่ต้องประกาศภาวะไม่ปกติ คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ ศรชล. เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา
หน่วยงานของรัฐเพื่อกากับดูแล ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา
ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลภายในพื้นที่และ
ระยะเวลาที่กาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศภาวะไม่ปกติ
ให้ทราบโดยทั่วไป และเมื่ อภาวะไม่ปกตินั้นสิ้นสุดลง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกภาวะไม่ปกติ
และให้ภารกิจของ ศรชล. ในภาวะไม่ปกตินั้นสิ้นสุดลง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๗ ให้ ศรชล. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐเพื่อกากับดูแล ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง
จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทาผิดกฎหมายที่กระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
หรือวรรคสาม ทั้งนี้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ ศรชล. มีอานาจประกาศเขตการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยกาหนดพื้นที่เพื่อดาเนินการดังกล่าวกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้เป็นการเฉพาะคราว
และภายในช่วงเวลาที่กาหนด โดยประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ศรชล. กาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๒) ดาเนิ น การเพื่อให้ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ
ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๗ ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหาร ศรชล. กาหนด
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(๓) กากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
หรือบูรณาการในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคาสั่งการของ ศรชล. ที่เกี่ยวข้อง
(๔) สั่งการและกากับดูแลท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่ง
คนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าว
ต้องร้องขอ
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจเรียกประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินแี้ ละคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
หมวด ๔
การปฏิบตั ิการและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทาหรื อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ายานพาหนะ หรือบุคคลในยานพาหนะนั้น ได้กระทาความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย
ในเขตทางทะเลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลใด ๆ ไม่ว่าจะมีการกระทา
ความผิดอื่นด้วยหรือไม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสืบสวนและสอบสวน และในกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้ าที่ทาการสอบสวน ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตทางทะเลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
เป็นพนักงานสอบสวน ส่วนการกาหนดพื้นที่ในการสอบสวนและการกาหนดให้ เป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้มีอานาจ
กระทาการเท่าที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ยานพาหนะหยุด และใช้มาตรการบังคับเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ยานพาหนะนั้นหยุด
รวมทั้งสั่งและบังคับให้ผู้ควบคุมยานพาหนะและคนประจายานพาหนะนายานพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่ง
(๒) สั่งให้บุคคลหรือยานพาหนะซึ่งขัดขวาง กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ
ออกจากพื้นที่ที่กาหนด
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(๓) ขึ้นไปบนยานพาหนะนั้น เพื่อตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะ และเอกสารคนประจา
ยานพาหนะนั้น
(๔) ค้ น ยานพาหนะ และคนประจายานพาหนะที่ต้อ งสงสั ยนั้น ให้ รื้ อ หรือขนสิ่งของใน
ยานพาหนะใด ๆ เพื่อการค้น โดยไม่ต้องมีหมายค้น
(๕) ควบคุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ย ตลอดจนควบคุ ม ยานพาหนะ และสิ่ ง ของที่ จ ะใช้ ห รื อ ได้ ใ ช้ ใ น
การกระทาความผิด หรือได้มาจากการกระทาความผิด ถ้าการตรวจค้นยานพาหนะหรือการสืบสวน
มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีหรือได้มีการกระทาความผิด ห้ามมิให้ควบคุมยานพาหนะ ผู้ควบคุมยานพาหนะ
หรือบุคคลในยานพาหนะไว้เกินความจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
(๖) ให้พ่วงยานพาหนะ หรือให้ทาการอื่นเพื่อให้ยานพาหนะนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น
การสอบสวน หรือการดาเนินคดี
(๗) ไล่ตามยานพาหนะใด ๆ ที่กระทาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ที่ประเทศไทยมีเขตอานาจ รวมทั้งไล่ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่หนีขึ้นฝั่งได้ตามความจาเป็น
(๘) สอบสวนและควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดไว้ได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่นาตัว
ผู้ต้องหามาถึงฝั่ง ณ ที่ทาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และมิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นาตัวผู้ต้องหา
มาถึงที่ทาการของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ทาความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมสานวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่ไม่แน่ชัดว่า
ควรส่งสานวนไปยังพนักงานอัยการพื้นที่ใด ให้ส่งไปยังพนักงานอัยการตามที่อัยการสูงสุดกาหนด
การสอบสวนหรือการสอบสวนร่วมกันตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีคาสั่งไม่ฟ้องและคาสั่งนั้น
ไม่ใช่คาสั่งของอัยการสูงสุด ให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมคาสั่งเสนอผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการ
ในกรณีที่ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการแย้งคาสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสานวนพร้อมกับความเห็น
ที่แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอื่นอันจาเป็นจะต้องรีบฟ้อง
ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการไปก่อน แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอานาจ
พนั กงานอั ยการที่ จะจั ดการอย่ างใดแก่ ผู้ ต้ องหาดั งบั ญญั ติ ไว้ ในมาตรา ๑๔๓ แห่ งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง
ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาโดยอนุโลม
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ยานพาหนะ หรื อ บุ ค คลในยานพาหนะใดได้ กระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศในเขตทางทะเลภายนอกราชอาณาจักร เช่น การออกอากาศ
โดยส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ยานพาหนะนั้นปราศจาก
สัญชาติ หรือเรือที่ชักธงของรัฐสองรัฐขึ้นไปตามความสะดวก หรือเปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ
ที่อาจถูกถือเสมือนเป็นเรือไร้สัญชาติ หรือแม้ว่าเป็นเรือที่ชักธงต่างชาติ หรือไม่ยอมแสดงธงของตน
แต่เรือนั้นตามความเป็นจริงเป็นเรือไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ยานพาหนะหยุด หรือ
ใช้มาตรการบังคับเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ยานพาหนะนั้นหยุดและขึ้นไปบนยานพาหนะนั้นเพื่อตรวจสอบ
เอกสาร รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอื่นใดบนยานพาหนะนั้นเท่าที่จาเป็นเพื่อหาพยานหลักฐาน หากปรากฏ
พยานหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้หยุดกระทาการหรือสั่งห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเป็นเรือไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพในการสอบสวนคดี ที่ อยู่ ในหน้ าที่ และอ านาจของพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อานวยการจะให้ความเห็นชอบให้คดีใดต้องมีพนั กงานอัยการหรือ
พนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับ
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ หรือมาปฏิบัติห น้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้คาแนะนาและตรวจสอบ
พยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ การสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร ศรชล. กาหนด
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวของ ศรชล.
หรื อ บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐของหน่ว ยงานของรั ฐต้ นสั งกั ด ประกอบกับ คาสั่ งแต่ งตั้ง ให้เป็น
พนั ก งานเจ้าหน้าที่ของ ศรชล. ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บัต รประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศรชล. ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อานวยการกาหนด
ผู้อานวยการจะกาหนดให้ ใช้เครื่องหมายแทนบัต รประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้
การใช้หรือแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๓๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า เรือต่างชาติได้กระทาผิดตามกฎหมาย
ที่ ป ระเทศไทยมี เ ขตอ านาจ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ อ าณั ติ สั ญ ญาณเพื่ อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด ในระยะทางที่
เรือต่างชาติสามารถเห็นหรือได้ยินสัญญาณได้ โดยไม่จาเป็นว่าในขณะที่มีคาสั่งให้หยุด เรือของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ออกคาสั่งจะต้องอยู่ภายในเขตทางทะเลที่ประเทศไทยมีเขตอานาจ หากเรือต่างชาตินั้นไม่หยุด
พนั กงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิไล่ตามติดพันเรือต่างชาตินั้น เพื่อบังคับให้เรือต่างชาตินั้นหยุดหรือไปยังที่

404
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

แห่งใดแห่งหนึ่ง และสามารถดาเนินการต่อไปนอกทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง หรือเขตเศรษฐกิจจาเพาะได้
หากการไล่ ต ามติด พั น นั้ น มิไ ด้ขาดตอนลง แต่ สิ ท ธิก ารไล่ ต ามติด พั น สิ้น สุด ลงทัน ทีเ มื่อ เรื อต่างชาติ
ที่ถูกไล่ตามติดพันนั้นเข้าสู่ทะเลอาณาเขตของประเทศตนหรือประเทศอื่น
การไล่ตามติดพันในวรรคหนึ่ง อาจกระทาโดยเรือหรืออากาศยานอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติการร่วมกับ ศรชล. ก็ได้
ในกรณีที่การไล่ตามติดพันกระทาโดยอากาศยาน ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยอากาศยานซึ่งออกคาสั่งให้หยุดต้องไล่ตามติดพันเรือต่างชาตินั้นอย่างจริงจังด้วยตนเองจนกระทั่งเรือ
หรืออากาศยานลาอื่นที่อากาศยานนั้นเรียกมาได้มาถึงเพื่อรับช่วงการไล่ตามติดพันแล้ว เว้นแต่อากาศยานนั้น
จะสามารถจับกุมเรือต่างชาตินั้นด้วยตนเองได้ การไล่ตามติดพันจะกระทามิได้ถ้าอากาศยานของพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ที่จะไล่ตามติดพันเพียงแต่เห็นเรือต่างชาติกระทาความผิด หรือสงสัยว่าได้กระทาความผิด
แต่มิได้มีการสั่งให้หยุดและมิได้มีการไล่ตามติดพันโดยเรือหรืออากาศยานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เรือหรืออากาศยานอื่นของรัฐโดยไม่ขาดตอน
การไล่ ต ามติ ด พั น ตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ ใ ช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมกั บ
เรือต่างชาติที่กระทาความผิด ตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ไหล่ทวีป หรือ
เขตปลอดภัยรอบสิ่งติดตั้งในไหล่ทวีป
การไล่ตามติดพันในมาตรานี้ให้หมายความรวมถึง การไล่ตามเรือต่างชาติที่ได้กระทาความผิด
หรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเรือต่างชาตินั้นได้กระทาความผิดตามกฎหมายไทยที่ได้กระทาโดยเรือเล็กลาใด
ลาหนึ่ งของเรือต่างชาตินั้นหรือทางานร่วมกันกับยานพาหนะอื่น และใช้เรือต่างชาตินั้นเป็นเรือแม่
ซึ่งอยู่หรือเข้ามาในเขตทางทะเลที่ประเทศไทยมีเขตอานาจ ไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุน
กระทาความผิด แม้กระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการกระทาในราชอาณาจักร และให้รับโทษ
ในราชอาณาจักร
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๗ ถ้ามีความจาเป็นที่ ศรชล.
ต้องใช้อานาจหรือหน้าที่ตามกฎหมายใดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจหรือความรับผิด ชอบของหน่วยงาน
ของรัฐใด ให้ คณะรัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ใน ศรชล. เป็นเจ้าพนักงานหรือ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายนั้ น หรื อ มี ม ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มอบหน้ า ที่ แ ละอ านาจและ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้ ศรชล. ดาเนินการแทนหรือมี อานาจดาเนินการด้วย
ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ต้องกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อานาจนั้นไว้ด้วย
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มาตรา ๓๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามมาตรา ๒๗ ให้ ผู้ อ านวยการโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๒) ห้ ามเข้ าหรือให้ ออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรื อทางน้าอื่น ๆ ตลอดจนพื้ นที่ ทางบก
อาคาร หรือสถานที่ที่กาหนด ในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ
(๓) ห้ามการออกเรือหรือนาเรือเข้าจอดในที่ต่าง ๆ
(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทาง
คมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
ข้อกาหนดตามวรรคหนึ่งจะกาหนดหลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ด้วย
ก็ได้ ทั้งนี้ การกาหนดดังกล่าวต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
มาตรา ๓๖ ให้ผู้อานวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมาย เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ อานวยการ รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ เลขาธิการ ศรชล. ผอ.ศรชล.ภาค ผอ.ศรชล.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ เลขาธิ ก าร ศรชล.
ผอ.ศรชล.ภาค ผอ.ศรชล.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ทางปกครอง เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ในการใช้อานาจของ ศรชล. ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต
ให้ ศรชล. จั ด ให้ ผู้ นั้ น ได้ รั บ การชดเชยค่ า เสี ย หายตามควรแก่ ก รณี ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๐ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่กาหนด
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม อาจได้รับสิทธิและค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ
หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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มาตรา ๔๑ บรรดาข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การดาเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนีใ้ ห้
อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี ให้ศาลเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกข้อกาหนด ประกาศหรือคาสั่ง
หรือกระทาการนั้น มาเพื่อชี้แ จงข้อเท็จจริง รายงานหรือแสดงเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใช้
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกล่าวด้วย
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ ศรชล. ตามมาตรา ๒๘ (๔) หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) หรือ
วรรคสี่ หรือต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งได้กระทาภายในราชอาณาจักร ผู้กระทาความผิดต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่กรณีการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการประมงหรือสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสิบล้านบาท
มาตรา ๔๔ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระทาการดังกล่าวเป็นคนประจาเรือ
ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ และศาลเห็นว่าเป็นการกระทาไปตามค าสั่งการของเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือ ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๕ ให้ บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องใดที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่ออกโดย
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครั้ งที่ ๒/๒๕๔๐ ลงวั น ที่ ๑๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกั บมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือศูนย์อานวยการชื่ออื่นที่อาจมีการจัดตั้งขึ้นมาทาหน้าที่แทนศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ยังคงมีผลใช้บังคับกับ ศรชล. ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องนั้นที่ออกโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ศรชล. หรือผู้อานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน
การด าเนิ นการออกระเบี ยบ ประกาศ หรื อข้ อบั งคั บตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ ด าเนิ นการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในเขตทางทะเล
อันมีลั กษณะที่ หลากหลายและประเทศไทยมี อ านาจอธิ ปไตยหรื อสิ ทธิ อธิปไตยที่ จะต้ องรั กษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลไว้ รวมทั้งมีสิ ทธิหน้ าที่อื่นตามหลั กกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอี ก ด้ ว ย อั น ท าให้ ก ฎหมายที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ส ามารถใช้ บั ง คั บ ในเขตทางทะเลที่ อ ยู่
ภายนอกราชอาณาจักร หรืออาจไม่ครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่ อย่างมากมาย
ในทุ ก ๆ ด้ า น เช่ น ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด้านทรัพยากร หรือด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบดาเนินการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชนของชาติ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล และเป็นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด กรุงเทพมหานคร ปลัด เมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อานวยการเขตและปลัด อาเภอผู้เ ป็น หัว หน้า ประจา
กิ่งอาเภอด้วย
“เจ้ า หน้ า ที่รักษาความปลอดภั ย ประจ าที่เ ลือ กตั้ง ” หมายความว่า บุ ค คลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“วั น เลื อ กตั้ ง ” หมายความว่ า วั น ที่ กาหนดให้ เ ป็ น วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“เขตเลือ กตั้ง ” หมายความว่า ท้อ งที่ที่กาหนดเป็น เขตเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาการออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขต และกิ่งอาเภอด้วย
“ตาบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอาเภอด้วย
มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น
หรือบุคคลอื่นใด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง
ร้องขอ
มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง
ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด
ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยทาเป็นระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้กระทา
โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
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มาตรา ๘ การพิ จ ารณาและมี คาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งต้องกาหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกาหนดให้ศาลชั้นต้น
ที่มีเขตอานาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคาร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย
หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ้น จากตาแหน่ งเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ
การดารงตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้
ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง
เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เหลืออยู่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีก ารจัด การเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคาสั่งดังกล่าวด้วย
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๕ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วัน รับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี
การเลือกตั้ง และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในเขตเลือกตั้ง
(๕) จานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอหรือตาบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่
ภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๑๓ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบีย นรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ย
ในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด
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ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจาเป็น
มาตรา ๑๕ เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลื อกตั้งตามที่บัญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดาเนินการในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การดาเนินการเลือกตั้งใหม่
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้
มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมี
ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ
และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็น แล้วแต่กรณี
โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจาเป็นต้อง
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
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การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือคาวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธาน
สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งไม่ว่ าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งว่าคาสั่งหรือคาวินิจฉัยให้พ้นจากตาแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการไปแล้ว
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตัง้
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ การกาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกัน
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่อาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจานวนสมาชิก
ที่จะพึงมีในอาเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และ
ต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน
มากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกาหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกัน
เท่าที่จาเป็นก็ได้
ในการกาหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขต
ของเขตเลือกตั้งก็ได้
การแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๒๐ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจานวนราษฎรเป็นรายจังหวัด
รายอาเภอ รายตาบล รายหมู่บ้าน รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตาบล และรายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
ประกาศจานวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอาเภอ เขตตาบล เขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตเลือกตั้ง
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มาตรา ๒๓ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าวัน โดยให้ทาเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทาแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทาได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุ สุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ การกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ให้คานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ใ ช้ เ ขตหมู่ บ้ า นเป็ น เขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในกรณี ที่ ห มู่ บ้ า นใดมี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
จานวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับในเขตเทศบาล
เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย
หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นโดยให้มีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรื อ
เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย
และเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้
แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตัง้
มาตรา ๒๕ เมื่ อมี กรณี ที่ ต้ องมี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใด ให้ หั วหน้ าพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น
เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดาเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชือ่ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) ดาเนินการอื่นอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การดาเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต หรือเที่ยงธรรมใน
การเลือกตั้ง หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด นายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอ เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อาจแต่ง ตั้ง หรื อ มอบหมายให้ บุค คลหรื อ คณะบุค คลเป็ น ผู้ ช่ว ยเหลื อใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง หรือ
ในเขตอาเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่
ในเขตจังหวัดหรืออาเภอนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจานวนไม่เกิน
สองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่ มชื่อหรือถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) กากับดูแลและอานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กาหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และ
รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีอานาจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
ในทีเ่ ลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน เพื่อทาหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งได้
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง หากมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่ครบจานวน ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจานวน
ในวัน เลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิ น้าที่ได้ และให้กรรมการ
ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น รายงานให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ า
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติม
ให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีตามวรรคสอง หากไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ มาปฏิบัติหน้าที่เลยหรือมาแต่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ ง ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตัง้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ
วรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๓๐ เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ นอาจร้ องขอต่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเพื่ อมี ค าสั่ งให้ ข้ าราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ้ างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง
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ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการกระทาความผิด
แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ถ้าผู้พบการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการกล่าวโทษหรือดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาที่เลือกตั้ง พบการกระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมี
พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ และผู้กระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริ เวณที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง มีอานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผู้กระทาความผิดส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทาการใด ๆ โดยมิชอบ
ด้วยหน้าที่และอานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดาเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้ หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย มีอานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทานั้นได้
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ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาตามวรรคหนึ่ง มีอานาจสั่งให้ระงับการกระทานั้นได้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๖ ค่ า ตอบแทนของกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย
ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ โดยคานึงถึงหน้าที่และอานาจความรับผิดชอบและ
ความแตกต่างของปริมาณงานในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ
แต่ละแห่ง
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์
และกาหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทาให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก
มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดาเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน หรือ
จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเหตุ
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ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ที่ไ ด้รับ แจ้งตามวรรคสาม มีสิท ธิยื่น อุท ธรณ์ต่อ ผู้อานวยการการเลือ กตั้ง
ประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ
การพิ จ ารณาการแจ้ง เหตุ และการอุ ทธรณ์ ให้ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งก าหนด โดยในการก าหนดดั งกล่ าวให้ ค านึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ ประชาชนด้วย
ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดรายละเอียดของเหตุที่ทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๔๑ เมื่อครบกาหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๔๐
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ เพื่อดาเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๒) สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
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(๕) ดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดารงตาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ อีก ให้นับเวลาการจากัดสิทธิ
ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกาหนดเวลาการจากัดสิทธิครั้งก่อน
ยังเหลืออยู่เท่าใดให้กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตรวจสอบบั ญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งของแต่ ละหน่ วยเลื อกตั้ งจากบั ญชี รายชื่ อ
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้
โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอาเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้ น ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า การจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลัง การประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สาหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัด ทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้
ผู้ แ จ้ ง และเจ้ า บ้ า นทราบ แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า ผู้ แ จ้ ง หรื อ ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นเป็ น ผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ให้แจ้งไปยังผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งถอนชือ่
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ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันได้รับคาร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนาหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น
อยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีคาสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้าน
หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคาร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นที่สุดสาหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของบุ ค คลใด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบคาพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับคาพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น
มาตรา ๔๗ ในกรณี ที่ มี ก ารถอนชื่ อ บุ ค คลใดออกจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๖ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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แจ้ ง ต่ อ ผู้ อ านวยการทะเบี ย นกลางตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรเพื่ อ แก้ ไ ขบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ถูกต้องด้วย
มาตรา ๔๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดดาเนิ นการย้า ยบุค คลเข้ามาในทะเบี ย นบ้า นเพื่ อ ประโยชน์ ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดังต่อไปนี้ ให้ สัน นิ ษฐานว่าเป็นการย้า ยบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ ใ น
การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล
อันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงาน
ของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๕
ผู้สมัครรับเลือกตัง้
มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็นสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น ต้อ งมี อายุ ไม่ ต่ากว่ ายี่ สิ บ ห้าปีนับถึง
วันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
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(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ ระหว่ างถู กระงั บการใช้ สิ ทธิ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นการชั่ วคราวหรื อถู กเพิ กถอนสิ ทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าทีห่ รือ
ถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนั นในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
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(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้น จากตาแหน่ งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติห น้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายัง
ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๓) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือ

434
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

จะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถู กสั่ งให้ พ้ นจากต าแหน่ งใด ๆ ในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเพราะทอดทิ้ งหรื อ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตน
ฝ่ า ฝื น ต่อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ สวัส ดิภ าพของประชาชน หรื อ มีความประพฤติใ นทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น สามปี นั บ ถึ ง ปี ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งของผู้ ส มั ค ร เว้ น แต่ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้
ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด
มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว
ให้ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน
ให้คืนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที
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ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลาดับการยื่นสมัคร และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร
ของผู้สมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ
ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจาตัว
ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะดาเนินการตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๕๒ วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รั บ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชี ื่อในประกาศตามมาตรา ๕๒ ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
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เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บ ค าร้ อ งและวิ นิ จ ฉั ย กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอานาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้
มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ วินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสิบวัน และถ้ามีหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ให้นาความในมาตรา ๕๕ วรรคสองมาใช้บังคับกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอานาจ คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๗ ให้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจาตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
การกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจาอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๕๙ ตั ว แทนผู้ ส มั ค รต้ อ งอยู่ ใ นที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง สามารถมองเห็ น
การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
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หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่
การเลือกตั้ง
ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคาทักท้วงนั้นไว้
ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระทาการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป
จากที่เลือกตั้ง
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตัง้
มาตรา ๖๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกาหนดใหม่ และในกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป ค่าใช้จ่ายที่กาหนดใหม่
มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างดาเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศกาหนดค่าใช้จ่ายใหม่
ห้ ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี จานวนเงินค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
บรรดาเงิน ที่บุคคลอื่น ได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้ง ให้ผู้ สมัครและผู้ สมัครได้ รั บ
ทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทาเช่นว่านั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว ในการนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๖๑ ในการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสาหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คานวณ
ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใ ช้จ่ายไป
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้
ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง
ให้ผู้สมัคร และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้
ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธีการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือเมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศกาหนด ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ง ประจ าจั งหวัด ท าการสอบหาข้อเท็จ จริ งให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดยื่นบั ญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง หรือภายใน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระทาดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปโดยเร็ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานการดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนสาหรับ
ตาแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้น ได้กระทาไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคมี คาสั่ง ในการนี้ ใ ห้ ศาลอุ ทธรณ์หรื อศาลอุท ธรณ์ ภ าคพิ จารณาและมีค าสั่ งภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง คาสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
กรณี ที่ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด หรือนายอ าเภอมี เหตุอันควรสงสั ยและมีหลั กฐานที่น่าเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศกาหนด ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร
หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็น การเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทาได้ตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระทาได้
ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตาแหน่งว่างอัน มิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ
ครบอายุ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท า ให้ เสนอให้ สั ญ ญาว่ า จะให้ หรื อ จั ด เตรี ย มเพื่ อ จะให้ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรื อ สั ญ ญาว่า จะให้เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์อื่ นใดไม่ ว่า จะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ
สถาบันอื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
ห้ า มมิ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ดกระท าการตามวรรคหนึ่ ง เว้ น แต่
เป็น การกระทาตามหน้ าที่แ ละอานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการดารงตาแหน่งหรือก่อนการลาออกจากตาแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่อเนื่องที่กระทาเป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
การประกาศนโยบายหรือการดาเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด
ดาเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ
วินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการดาเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจส่งเรื่องให้สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามหน้าที่และอานาจได้
มาตรา ๖๖ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามผู้สมัครดาเนินการ
หรือยินยอมให้มีการดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว
ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจานวนเท่าใด ให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องนาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้อง
เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บทบัญ ญัติใ นมาตรานี้มิใ ห้ใ ช้บัง คับ แก่ก ารที่ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ยานพาหนะเพื่อ อานวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา ๖๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ใ ดซึ่งมิได้มีสั ญชาติไทยเข้ามี ส่วนช่วยเหลื อในการเลื อกตั้ง หรือ
กระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้
เว้นแต่การกระทานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผู้นั้น
มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งมีอ านาจสั่ งให้ เ จ้า หน้ าที่ ของรัฐยุ ติ ระงั บ หรื อ เปลี่ย นแปลงแก้ ไขการกระทาดังกล่าว
ในกรณีจาเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่
เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอาเภอ หรือ
ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๗๑ การปิ ด ประกาศหรือติด แผ่ นป้ายเกี่ ยวกั บการหาเสีย งเลื อกตั้งจะกระทาได้
เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายกาหนด
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏ
ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม่ ว่ า โดยทางใดว่ า การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง นั้ น ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ถู ก ต้อ ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ค าสั่ ง ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และ
มีอานาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที
มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนา
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดาเนินการ
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ตามคาสั่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาลาย ปกปิด หรือ
นาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
หมวด ๗
การออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น
ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกาหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาไปใช้ใน
การเลือกตั้งตามอัตราที่กาหนดด้วยก็ได้
การออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี อื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีต าม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด โดยวิธีนนั้ สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และต้องเป็นวิธีการ
ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) มิให้นาความใน
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใช้บังคับ
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มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด ในการกาหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคานึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป
มาตรา ๗๘ ในวัน เลือกตั้งให้เปิด การออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง
มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
นั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมดของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น และปิ ด ประกาศจ านวนบั ต รเลื อกตั้ ง ไว้ ใ น
ที่ เ ปิ ด เผย และเมื่ อ ถึ ง เวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง
เป็ นหี บบั ตรเลื อกตั้ งเปล่ า และให้ ปิ ดหี บบั ตรเลื อกตั้ งตามวิ ธี การที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งก าหนด
แล้วให้ทาการบันทึกการดาเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจา
หน่ ว ยเลือกตั้ง แล้ว ให้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบบัต รเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียง
ลงคะแนน
บัตรประจาตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทาเครื่องหมายของ
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
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มาตรา ๘๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียง
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอานวย
ความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ
ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ในการให้
ความช่ว ยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้น ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น
เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่ องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการแทน โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัด ที่เลือกตั้งสาหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้
สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด การลงทะเบียน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวกของ
ผู้ขอลงทะเบียนด้วย
มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัต รเลือกตั้งแล้ว ให้พับ
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วให้
นาบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหี บบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือในกรณี
ตามมาตรา ๘๒ กรรมการประจาหน่ ว ยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัต รเลือกตั้งแทนก็ได้ แต่ต้อง
ทาต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ งพยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน
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มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทบี่ ัตรเลือกตัง้ นอกจากเครื่องหมาย
ที่ลงคะแนน
มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๙๐ ห้ ามมิให้ ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้
มาตรา ๙๑ ห้า มมิใ ห้ผู้ใ ดจ่า ย แจก หรือ ให้เ งิน ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดแก่
ผู้มีสิท ธิ เลือกตั้ง เพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทาการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปออกเสียงลงคะแนน
ผู้ใดมีบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควรในระหว่ า งวั น ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ถึ ง วั น ถั ด จากวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า
ผู้นั้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
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มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดที่เลือกตั้งใหม่
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้
ให้ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุต ามวรรคหนึ่ งเกิด ขึ้นในวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าจาเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถดาเนิน
การเลื อกตั้ง ให้ แ ล้ ว เสร็จภายในเวลาที่ กาหนดในมาตรา ๑๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
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มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้
แล้วให้ทาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ และจัดทารายการ
เกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งทีเ่ หลือ
แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ
ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
จึงดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
ห้ ามมิให้ ผู้ใดเปิด ทาลาย ทาให้ เสียหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ หรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือนาไป
ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว
รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งได้จัดทาขึ้นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการกระทาตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตัง้ และการประกาศผลการเลือกตัง้
มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระทา ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
และให้กระทาโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง
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หนา้ ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนสาหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลื อก
ผู้สมัครผู้ใดด้วย
มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ เพื่อให้บัตรเลือกตัง้ ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลือกตัง้
มีจานวนผิดจากความจริง
มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้ หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วย
เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสีย
เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัต รที่ทาเครื่อ งหมายลงคะแนนให้แ ก่ผู้ส มัค รเกิน จานวนสมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด”
(๖) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดว่าเป็นบัตรเสีย
ให้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทาการใดให้บัตรเลือกตั้งชารุด
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาการใดแก่บตั รเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตัง้ ที่ใช้ได้ หรือทารายงาน
การเลือกตั้งผิดจากความจริง
มาตรา ๑๐๒ เมื่ อ มี ก ารรวมผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จานวน
บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน
เลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทาโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือ กตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาและทาลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้ ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว เพื่อให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งชารุดหรือสูญหาย หรือ
การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้
ดาเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่สาหรับ หน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้
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หนา้ ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาดาเนินการ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ดาเนินการไต่สวน
ตรวจสอบโดยพลั น ถ้ามิไ ด้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต
การเลือกตั้งหรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และสั่ งให้ ดาเนิ น การลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่ เห็นสมควรให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งตรวจสอบ
บั ต รเลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่ น ทุ ก หน่ วยหรื อ บางหน่ ว ยตามที่ เ ห็น สมควรด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นั้ น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด
หีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน
มาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี
ไม่เที่ยงธรรม ให้ดาเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง
ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่า
จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ ต รงกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ อ อกเสี ย งลงคะแนน ให้ สั น นิ ษ ฐาน
ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
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ตรวจสอบบั ต รเลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่น ทุ ก หน่ว ยหรือ บางหน่ ว ยตามที่ เ ห็ นสมควรด้ ว ย ทั้ งนี้
ให้นาความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่ ง
ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
เลื อกตั้ งเดิมพ้ นจากตาแหน่ งนั บแต่ วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลื อกตั้งจากการนั บ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม
มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับ
คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
มีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการไต่สวนโดยพลัน
ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝ่าฝืน
หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในลาดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง
ในกรณีเช่นนี้ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทาความผิดต่อไปโดยเร็ว
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เพื่อประโยชน์ในการหาความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจไต่สวน
ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย
มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
เห็ น ว่า มีห ลักฐานอัน ควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน หรือ
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้วไม่ดาเนินการเพื่อระงับ
การกระทานั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมั ครรับเลือกตั้งของผู้สมัค รที่กระทาการ
เช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
คาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ป รากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ นการฝ่ าฝื นความใน
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทาของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทานั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือดาเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริต
หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้ นภายในเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดาเนินการตามคาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทานั้น
เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ระงั บ สิ ท ธิส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งตามมาตรานี้ภ ายหลั ง วัน ออกเสี ย งลงคะแนน
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง
ในลาดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า
ผู้นั้นกระทาผิดตามมาตรา ๑๐๗ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี
เมื่ อ ประกาศผลการเลื อกตั้ง แล้ วปรากฏหลั กฐานอั นควรเชื่ อ ได้ ว่า ผลการเลื อกตั้ง เกิด จาก
การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สาหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นาสานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาสั่งรับคาร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้
กระทาผิด
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีคาร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคาสั่งเช่นว่านั้น จานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน
การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
ที่เหลือจากนั้นให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดาเนินการ
จัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง สาหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัคร
ซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง มากที่ สุ ด และมากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ไ ด้รั บ เลือกตั้ง
แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง
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มากที่สุดเรี ยงตามลาดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับ
ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทาต่อหน้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
ดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจานวนผู้บริหารท้องถิ่น
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ เท่ากับหรือน้อยกว่า
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายเดิ ม ทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ค ะแนนมากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู้ ใ ด ไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใน
การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๒ ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดาเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในการดาเนิ น การจัด ให้ มีการเลือกตั้งใหม่ต ามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ สาหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัด
ให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ
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เว้นแต่กฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกาหนดจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้
เป็นอย่างอื่น
หมวด ๙
การดาเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลื อกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่
(๑) การคัด ค้านเพราะเหตุต ามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาคัดค้านการเลือกตั้งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ การยื่นคาคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทาการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาตักเตือน ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
หรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ระงับ
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจ
สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่
ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ้นจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการดาเนินการ
ทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญ ชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทาการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระทาการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
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ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้อ งระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคสองหรือวรรคสาม เป็นการกระทาหรือก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการอันอาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทาการหรือละเว้นกระทาการโดยทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ
ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ช ารุ ด หรื อ เสี ย หาย ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า พั น บาท และมิ ใ ห้ ถื อ ว่ า
เป็นความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์
ผู้ใดจงใจกระทาด้ว ยประการใด ๆ ให้บัต รเลือกตั้งชารุด หรือเสียหายหรือให้เป็นบัต รเสี ย
อัน มิใช่เป็นการกระทาตามวรรคหนึ่ ง และเป็นการกระทาโดยมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทา
หรือใช้บัตรปลอมเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
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ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองเป็ น เจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้ แก่ผู้ใดทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓ ผู้ ใ ดขาย จ าหน่ า ย จ่ า ยแจก หรื อ จั ด เลี้ ย งสุ ร าทุ ก ชนิ ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของ
วันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกาหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด
ให้มีการเล่น
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑
ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
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ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึง่ ปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระทาอันเป็น
การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒)
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนาจับ
มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวนเงิน
ที่เกินจานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด แล้วแต่
จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๒ เป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๗๓
หรือ
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๑๓๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝืน มาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ ใ ดปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง โดยไม่ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้งหรือ ผู้ ซึ่งคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมอบหมายกาหนดตามมาตรา ๗๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๙๖ หรือจงใจขัด ขวางการขนส่งหีบบัต รเลือกตั้ง หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตัง้ ที่สั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือ
คาให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด
จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสาคัญ และ
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สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิในการดาเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ
หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคาไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจดาเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้
มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกาหนด
ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีคาสั่ง
หรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔๐ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
เขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักร และการกระทาของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้น
แม้จะกระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้นได้กระทา
ในราชอาณาจักร
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว
ให้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ก าหนดวิธีการได้ม าซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บริ หารท้ องถิ่นสิ้ นผลบังคับ สาหรั บองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
(๑) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๓) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๔) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๕) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่น เป็น การชั่ วคราว ในกรณี ที่ มีการจั ด ตั้ง องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๖) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๗) ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแต่งตั้งนายก
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไ ม่มีคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ให้อานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้
ใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
ยังมีผลใช้บังคับอยู่
การกระทาใด ๆ อัน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าการกระทานั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวน
พนั กงานอั ยการ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง และศาล มี อ านาจดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ ถื อ ว่า พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบั ญญัติ ซึ่งต้องคานึ งถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๕๘
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม” หมายความว่ า การศึ ก ษาหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
“วัด” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์
“สถานศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า สานักเรียน สานักศาสนศึกษา หรือโรงเรียน
“สานักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง
หรือแผนกธรรมสนามหลวง ที่มหาเถรสมาคมประกาศจัดตั้ง
“สานัก ศาสนศึก ษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่วัด จัด การศึก ษาพระปริยัต ิธ รรม
แผนกบาลีสนามหลวง หรือแผนกธรรมสนามหลวง ไม่ว่าจะจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การเรียน
สานักศาสนศึกษาวัด สานักศาสนศึกษาประจาตาบล หรือสานักศาสนศึกษาประจาอาเภอ
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
มาตรา ๕ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๒) เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
(๓) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
มาตรา ๖ การศึกษาพระปริยัติธรรมมีสามแผนก ดังต่อไปนี้
(๑) การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี ส นามหลวง เป็ น การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
ภาคภาษาบาลี
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หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) การศึกษาพระปริยัติธ รรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาไทย
(๓) การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
ทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาพระปริยัติธ รรมตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจศึกษาโดยใช้ภาษาอื่นในการจัด
การศึกษาด้วยก็ได้
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕ ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม
และมาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
เสนอต่อมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐอุดหนุน
งบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจาเป็น
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการรูปหนึ่ ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม
(๒) รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ แม่ ก องบาลี ส นามหลวง แม่ ก องธรรมสนามหลวง
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ และเลขาธิการ ก.ค.ศ.
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จานวนหกรู ป หรื อ คน ซึ่ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงแต่ง ตั้ง
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
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๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติเป็ นกรรมการและเลขานุก าร และให้
ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔) มี วาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔) ขึ้น ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตายหรือมรณภาพ
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออกโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔)
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิซึ่งตนแทน เว้ น แต่ว าระเหลือ อยู่ ไม่ ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการชั่วคราว
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มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมและมาตรฐานสถานศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม ควบคุมดูแลและกากับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕
(๒) กาหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ สาหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีสนามหลวง และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม สาหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามที่มหาเถรสมาคมกาหนด
(๔) กาหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา และเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
(๕) อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
(๖) กาหนดหน้ าที่แ ละอานาจและหลักเกณฑ์การบริหารงานของแม่กองบาลีสนามหลวง
แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
(๗) กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ เกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลัง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การพ้นจากตาแหน่ง
การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษ ทั้งนี้ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการกาหนดเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๘) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
(๙) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและจั ด การการเงิ น การพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ของ
สถานศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งการบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(๑๑) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ
(๑๔) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม หรือตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการรูปหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการรูปหนึ่งหรือคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการศึกษา
พระปริยัติธรรม และเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีหน้าที่ด้านงานธุรการและสนับสนุน
งานวิชาการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑๕ ในการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรมตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓)
ให้มีแม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา แล้วแต่กรณี ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแต่ละแผนก
มาตรา ๑๖ ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด
สถานศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดจัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๕ และต้องคานึงถึง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) การให้การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นเลิศที่เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม
(๒) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(๓) การผลิ ต ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ เป็ น ศาสนทายาทที่ ดี ข องพระพุ ท ธศาสนา
สานึกในความเป็นคนไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
(๔) มาตรฐานการศึกษาของชาติและวิธีการดาเนินงานของการจัดการศึ กษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๑๗ สถานศึกษาพระปริยัติธรรมต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาและพลเมืองที่ดีของสังคม
(๒) มีความรู้และทักษะในวิชาการทางพระพุทธศาสนา
(๓) มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและวินัยสงฆ์
(๔) มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
(๕) รู้จักบารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ์ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
(๖) มีความภูมิใจความเป็นสมณะ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๗) มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมสนับสนุ นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเจริญแก่ชุมชน
สังคม และพระพุทธศาสนา
มาตรา ๑๘ ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีผู้ปฏิบัติงานสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน ได้แก่ ครูสอนพระปริยัติธรรม และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
(๒) ประเภทผู้สนั บสนุน การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียน
การสอน การนิเทศก์ และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ ผู้ปฏิบั ติหน้าที่
บรรณารั ก ษ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง านแนะแนว ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
งานทะเบียนวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๙ ให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมจัดให้มีการจัดทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๑ ให้ การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรมที่ ได้ จั ดให้ แก่ สามเณรซึ่ งเป็ นเด็ กตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา
วิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติกาหนดโดยคาแนะนาของมหาเถรสมาคม เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒) แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มาตรา ๒๒ ให้ผู้เ รีย นที่พ้น การศึก ษาภาคบัง คับ ซึ่ง ได้สาเร็จ การศึก ษาพระปริยัติธ รรม
แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒) แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มาตรา ๒๓ ให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและ
สามเณรเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ ให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมเก้าประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี เรียกว่า “เปรียญธรรมเก้าประโยค”
ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ. ๙”
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ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวงชั้นใด ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ให้ผู้นั้นมีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ปริญญา และหนังสือรับรองการศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแก่ผู้สาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีเครื่องหมายวิทยฐานะและการใช้เครื่องหมาย
วิทยฐานะของผู้สาเร็จการศึกษาได้
เครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ สถานศึกษาพระปริยัติธรรมอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
และการใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผู้ใดใช้เครื่องหมายวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
พระปริยัติธรรมโดยไม่มีสิทธิจะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตร ปริญญา หรือ
ตาแหน่ง ของสถานศึก ษาพระปริยัติธ รรมโดยที่ต นไม่มีสิท ธิ ถ้า ได้ก ระทาเพื่อ ให้บุค คลอื่น เชื่อ ว่า
ตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙ ให้ ผู้ มี วิ ท ยฐานะชั้ น ปริ ญ ญาตรี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการก าหนดวิ ท ยฐานะ
ผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้เรียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ให้แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง หรือประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้ ส านั ก เรี ย นและส านัก ศาสนศึ กษาตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่ า ด้ว ย
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ และโรงเรียนตามประกาศ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ และประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ และประกาศมหาเถรสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติ ฉบับนี้ คือ โดยที่โ บราณราชประเพณี สถาบัน
พระพุ ท ธศาสนามี บ ทบาทส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาของชาติ ม าโดยตลอด ซึ่ ง คณะสงฆ์ ไ ด้ ด าเนิ น การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่ กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ
ได้เป็นอย่างดี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

478
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาพระปริยัตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สาหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบั ตัง้ แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้ สถานศึ กษาปรั บปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ดาเนินการดังกล่ าว
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ ของหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑/๑ คาว่า “คณาจารย์” ในหมวดนี้ ให้หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดขอบเขตในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

๒

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕

เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก หนา ๑๖
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

๓

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๔

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๔๙
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ นี้ เพื่อให้
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการดังกล่ าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” หมายความว่า การดาเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย
“ข้อมูลการวิจัย” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการและผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ บุคลากร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ
การวิจัยและนวัตกรรม
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
“งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอัยการ หรือองค์กรอิสระ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“สานักงานการวิจัยแห่งชาติ” หมายความว่า สานักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สอวช.” หมายความว่า สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
“สกสว.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบั ญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ รั ฐ ต้ อ งให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้นาไปใช้
กาหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์
ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๒) จัด สรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัต กรรม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๓) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ
(๔) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม และ
การให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๕) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
(๘) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพื่อเอื้อต่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๙) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ให้ทันกับพัฒนาการ
ของวิทยาการในโลก
มาตรา ๖ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ย่อมเป็นแนวทางปฏิบัติและกากับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗ เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดประเภทหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานด้ า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน
(๓) หน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
(๔) หน่ ว ยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(๕) หน่ ว ยงานด้ า นการจั ด การความรู้จ ากงานวิจั ย และนวัต กรรม และหน่ วยงานซึ่งเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
(๖) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานใดจะจัดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
ให้หน่วยงานตามมาตรานี้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามที่ กสว. กาหนด
เว้นแต่สภานโยบายจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
การเปลี่ยนประเภทหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๘ การกากับดูแลหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจะกระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น
เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานการวิจัย และประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม โดยจะกระทบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการของหน่วยงานนั้นในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมิได้
มาตรา ๙ ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา ๗ (๑) และ (๒) ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง
เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจของหน่วยงานนั้น
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม กระทาการใดอันเป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือขัดแย้งระหว่างบทบาทหรือหน้าที่และอานาจ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่รัฐดาเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีสมั ยใหม่
จากต่างประเทศ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความสามารถใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ การให้บริการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง การทดสอบ
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใช้ในโครงการตามวรรคหนึ่งในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้เอง
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ส่ ว นร่ ว มในการศึ กษา วิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรมใน
กระบวนการให้การศึกษาหรือให้บริการวิชาชีพ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พร้อมให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้รัฐมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์
(๒) ให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสาคัญในการนาเสนอนโยบาย ลงทุนและร่วมทุน ตลอดจน
ร่วมทาวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และให้บริการ
(๓) ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการนางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ
(๔) ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนาผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจการของท้องถิ่น ชุมชน
หรือสมาชิก
(๕) ให้หน่วยงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ความร่วมมือ และการสร้าง
ความตระหนักในความสาคัญของการวิจัยและนวัตกรรม
(๖) หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี
การลงทุนหรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
(๗) การกากับ เร่งรัด ติด ตามและการประเมินผลให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
การดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๒ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายจัดทาขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลัก
(๒) ระบบ กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณ การจัดระบบแรงจูงใจ และการอานวยความสะดวก
(๓) แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(๔) กลไกการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทาให้ผลงานดังกล่าวเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(๕) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร
(๖) การก าหนดภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ ส ภานโยบายจัด ให้ มีก ารจั ด ทาแผนงานแต่ละด้า นตามแผนด้านวิท ยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง และกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมจัด ทา
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเสนอต่อ สอวช.
ในกรณีที่เห็นสมควร สอวช. อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนตามมาตรา ๑๒ ได้
มาตรา ๑๔ ให้ สอวช. ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๒ เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือประสานการดาเนินการที่จาเป็น รวมทั้งให้คาแนะนา เร่งรัด หรือขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนตามมาตรา ๑๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ สอวช. เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงานของรัฐ
ไม่เป็นไปตามแผนตามมาตรา ๑๒ ให้เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเพื่อพิจารณา เมื่อสภานโยบาย
มีมติสั่งการเป็นประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามมตินั้นโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๒
งบประมาณและการพัสดุ
มาตรา ๑๖ การกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้ว ยสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมแห่งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ กสว. ต้องจัดทาประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ต้องใช้ตามแผนแต่ละด้านเสนอต่อ
สภานโยบาย โดยระบุว่าปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด
มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทาคาของบประมาณ
ดังต่อไปนี้
(๑) คาของบประมาณรายจ่ายประจาและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อสานักงบประมาณได้โดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย
(๒) คาของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. กาหนด และให้ กสว. พิจารณาคาขอและ
ผลการดาเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณ
ของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจาเป็น จะทาข้อตกลงให้ดาเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปีงบประมาณก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศกาหนด
สภานโยบายอาจขอให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ส่วนที่ ๓
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๐ ให้กระทรวง กสว. และ สอวช. โดยความเห็นชอบของสภานโยบายส่งเสริม
และสนั บสนุ น การผลิต และพัฒ นาบุคลากรที่ มีคุณ ภาพ มีความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ทุนการศึกษาและทุนอื่นเพื่อสร้างบุคลากร
(๒) สร้างแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
และบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับผู้ดารงตาแหน่งอานวยการและบริหาร ทั้งการเลื่อนตาแหน่ง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์อื่นในตาแหน่ง
(๔) ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปทาการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นหน่วยงานต้นสังกัด และให้ได้รับค่าตอบแทน
ตลอดจนนาผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้
(๕) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด และ
ให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนนาผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงาน
ที่ตนสังกัดได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) ให้บุคลากรนาผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยแบ่งหรือ
ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ตนสังกัดหรือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ก รณี
ตามระเบียบของสภานโยบาย
(๗) ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาดาเนินงานวิจัยและ
นวัต กรรมในประเทศ เป็น ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ การให้ขอสัญชาติไทยได้ และการได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ต่างประเทศเพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
(๘) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานเอกชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมดาเนินการตาม (๔) หรือ (๗) กับหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๙) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ
หรือมีสถานศึกษาที่บ่มเพาะความสามารถเป็นพิเศษ และให้มีทุนการศึกษาและความสนับสนุนที่เหมาะสม
และเพียงพอ
(๑๐) กาหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับการดาเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
มาตรา ๒๑ สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีอานาจให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง
สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีอานาจประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
การให้รางวัลตามวรรคหนึ่งและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กสว. กาหนด
ส่วนที่ ๔
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการและผู้วิจัยในโครงการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) บทคัดย่อของผลงานวิจัย
(๓) งบประมาณที่ใช้
(๔) ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคลากร
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย
(๖) ข้อมูลอื่นตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
เมื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการวิจัยส่งหรือ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผลงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มทั้ ง รายงานผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบ
ตลอดจนแนวทางการนาผลงานไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
การนาส่งหรือการเชื่อมโยงข้อมูล และการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายกาหนด
ในกรณีที่ผลงานตามวรรคสองเป็นความลับ หรือมีกฎหมายหรือสัญญาไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้
มิให้นากฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็นอุปสรรคในการดาเนินการส่งข้อมูลให้แก่สานักงานการวิจัย
แห่งชาติตามมาตรานี้ แต่สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ รักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับหรือ
มิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร สภานโยบายอาจประกาศกาหนดให้โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
จัดทาเป็นสรุปรายงานการดาเนินงานเสนอต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติเพียงเท่าที่ไม่กระทบต่อความลับ
ทางการค้า ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นแทน
การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีเช่นนี้สานักงานการวิจัยแห่งชาติมหี น้าที่รักษาข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่จะดาเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภานโยบายกาหนด
ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดให้มีการลงทะเบียน
หั ว ข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในสังกัดและในกากับดูแลของ
รัฐมนตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ แจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะดาเนินการในระดับบัณฑิตศึกษา
ของนั กศึกษาที่รับทุน ต่อสานั กงานการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและ
วิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๔ ให้ ส านั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติจั ด ท าฐานข้อ มู ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้มีอานาจเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานดังกล่าวทุกหน่วยงาน
ให้หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อ มูลสารสนเทศกลาง
ที่สานักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
และมาตรานี้ กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สอวช. และ สกสว. โดยให้ สอวช. และ สกสว.
มีอานาจนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๒๕ การอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้อ้างอิง
จากฐานข้อมูลตามมาตรา ๒๔ ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้ใช้ได้
ภายในหน้าที่และอานาจของหน่วยงานดังกล่าว โดยจะนามาใช้อ้างอิงให้ขัดหรือแย้งกับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตามมาตรา ๒๔ มิได้
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการ
และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้ สกสว. วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติและ สกสว. เสนอความเห็นต่อ
กสว. และสภานโยบายเพื่อประเมินสถานภาพของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีของประเทศตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม
ของประเทศ และเป็นข้อมูลในการจัดทานโยบายต่อไป
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หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสี่และวรรคห้า สานักงานการวิจัยแห่งชาติ สอวช.
และ สกสว. อาจเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ต่อสาธารณชนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูล
ที่ไม่กระทบต่อความลับทางการค้า ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องดาเนินคดีใด ๆ มิได้
ให้นาความในวรรคสองไปใช้บังคับแก่การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามมาตรา ๒๒ และการที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
นาข้อมูลตามวรรคหนึ่งไปเปิดเผยด้วย
ส่วนที่ ๕
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
มาตรา ๒๘ ให้กระทรวงและ สกสว. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล คณะบุคคล ชุมชน
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน์
ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
ในการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น การวิจั ย และนวั ต กรรมแก่ บุ คคล คณะบุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ
หน่วยงานภาคเอกชน ให้มุ่งเน้นโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ
(๒) สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้ใหม่ ยกระดับนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และบริการ แก้ปัญหาเชิงเทคนิค ทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยี หรือมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
(๓) มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ดาเนินการในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของ
อนุ ญาตหรือยินยอมให้ ใช้ ทรั พย์สินทางปัญญานั้น รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่ สิ้นอายุ การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้
และเทคโนโลยี
(๖) ลักษณะอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๙ สภานโยบายอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยให้สิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่ใช้ผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรม
จากบุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๘
(๒) ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรืออากร ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบด้วย
(๓) ให้ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๔) ให้ผู้สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
โดยมี ก ารแบ่ ง ปั น หรื อ ไม่ ต้ อ งแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานผู้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย หรื อ นวั ต กรรม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
(๕) ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน รวมทั้งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีกาไร
จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
(๖) ยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายซึ่ งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์หรือการออกใบอนุญาต หรือเพื่อการอื่น
(๗) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวง กสว. สกสว. และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
และพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีหรือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดาเนินการตามส่วนนี้ หน่วยงานของรัฐอาจ
ร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิ ใ ห้ น ากฎหมายว่า ด้ว ยการร่ ว มลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชนมาใช้ บังคั บแก่การร่ วมลงทุน
ตามวรรคหนึ่ง
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วกั บ
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๖
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ ให้ กสว.
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย มีหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ
มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
กสว. อาจจัดทาข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมนาไปใช้ได้
มาตรา ๓๓ ให้ กสว. โดยความเห็นชอบของสภานโยบายกาหนด
(๑) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป
(๒) หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกาหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม (๑) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกาหนดจริยธรรมการวิจัยตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๓
การบูรณาการการปฏิบตั ิการของหน่วยงานในกากับของรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานใน
กากับของรัฐมนตรีที่มิใช่ สอวช. สกสว. หรือสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอให้สภานโยบาย
ประกาศกาหนดให้หน่วยงานในกากับของตนต้องบูรณาการแผน การดาเนินงาน และงบประมาณ เพื่อให้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจกาหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการดังกล่าวได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติ มีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้า
หน่วยงานนั้นให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่
กาหนด ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศกาหนดโดยข้อเสนอของ กสว.
มาตรา ๓๖ ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตาแหน่งหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรา ๒๒
วรรคสี่หรือวรรคห้า เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น เพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ โครงการวิจัยและนวัตกรรมใดที่ดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อผูกพันเดิมจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามโครงการดังกล่าว การดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม
แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่ม แรก เพื่ อ ประโยชน์ใ นการจัด ท าระบบข้อ มูล สารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๒๔ ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประกาศ
กาหนด ถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมประกาศกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลใช้ บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการพัฒนาประเทศจาเป็นต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งจาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการ
ของประเทศ เพื่อให้นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะให้มี
กฎหมายเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้า และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อกาหนด
ขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอัยการ หรือองค์กรอิสระ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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“คณะกรรมการส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“สานักงานปลัดกระทรวง” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
“สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัตินั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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(๓) ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต
มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา ๕
มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา
นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพื่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้อยู่
ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
หลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(๓) หลักความเป็นอิสระ
(๔) หลักความเสมอภาค
(๕) หลักธรรมาภิบาล
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(๖) หลักการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และเป็นไป
ตามหลักการตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการดาเนินการตามแนวปฏิบัตติ ามวรรคหนึง่ ให้ประชาชนทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๒
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการกาลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างสานึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
มาตรา ๑๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง เป็ น แบบอย่ า งให้ แ ก่ สั ง คมในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ ๓
หลักเสรีภาพทางวิชาการ
มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น
การปิดกั้น คุกคาม ครอบงา หรือจากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
ให้ สถาบัน อุด มศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือ และ
ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้
ส่วนที่ ๔
หลักความเป็นอิสระ
มาตรา ๑๕ สถาบัน อุด มศึกษาย่อมมีอิสระในการจัด การเรียนการสอน การศึกษาวิจัย
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้
ส่วนที่ ๕
หลักความเสมอภาค
มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริม หรืออานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
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๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๖
หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง
การกาหนดพันธกิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้งนี้ ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
หมวด ๓
ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกากับ รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้
โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกาหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการกาหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
กาหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามมาตรานี้ก็ได้
มาตรา ๒๕ การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้
หมวด ๔
หน้าทีแ่ ละอานาจของสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
หน้าทีแ่ ละอานาจ
มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
(๔) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา
และสนองต่อความจาเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ การพัฒนากาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
การดาเนินการตาม (๒) โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
กาหนด
มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการในโลก พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และชุมชน นาความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการประกอบธุรกิจใหม่
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาจะให้บุคคลตามวรรคหนึง่ หรือ
วรรคสอง นาความรู้ ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้
หรือจะร่วมดาเนินการกับผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ
ก็ได้
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับมาจากการดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๙ สถาบั น อุด มศึกษาต้องส่ งเสริมและสนับ สนุนผู้ เรีย นของสถาบันอุด มศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
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สถาบัน อุด มศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจาก
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้
ส่วนที่ ๒
การจัดการศึกษา
มาตรา ๓๐ การจัด ตั้งสถาบันอุด มศึกษาขึ้นใหม่ต้องคานึงถึงเหตุผล ความคุ้มค่า และ
ความจาเป็นของประเทศ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ในการแสวงหา
กาไรจากการจัดการเรียนการสอน
ห้ า มมิ ใ ห้ น ากิ จ การการอุด มศึ กษาของผู้ รับ ใบอนุญ าตจัด ตั้ง สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนหรือ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปดาเนินการออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเพื่อการระดมทุน
หรือนาหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อกาหนดขั้นต่าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการทางานของบุคคลในทุกช่วงวัย
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหากาไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระทามิได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระทาดังกล่าว
มาตรา ๓๒ สถาบัน อุด มศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคม
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สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ
ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒ นาผู้เรีย นให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษา
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ส่วนที่ ๓
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
ของประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพื่อการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มาตรา ๓๙ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าผลการวิ จั ย และนวั ต กรรมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ไปใช้ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
การบริหารการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้
ส่วนที่ ๔
การบริการวิชาการแก่สงั คม
มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้ หรือพื้นที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร
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สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ส่วนที่ ๕
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และบูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน
หมวด ๕
ข้อมูลการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ทาแผนด้านการอุด มศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุด มศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐทุ กหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่
สภานโยบายประกาศกาหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีใด ๆ มิได้
หมวด ๖
ทรัพยากรอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๕ การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณสาหรับการอุดมศึกษา ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง
(๒) งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจา รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (๓)
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง และ
ให้สานักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
โดยต้องคานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การจัด สรรงบประมาณตาม (๓) ต้องทาข้อตกลงการพัฒนาการอุด มศึกษากับสานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจัดสรรงบประมาณตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๔ ด้วย
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและความสนับสนุ น
เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่สามารถดาเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็ น สมควร คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจกาหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้
การกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
การจัดการทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ ราชพั สดุ และที่ เป็ นทรั พย์ สิ นอื่ น รวมทั้ งจั ดหารายได้ จากบริ การของสถาบั นอุ ดมศึ กษา และเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
บรรดาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ได้ ม าโดยมี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ หรื อ โดยการซื้ อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๗
การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจในการกากับดูแลโดยทั่วไปซึง่ กิจการของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายกาหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการ ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดั งกล่ าวได้ ให้ รั ฐมนตรี โดยข้ อเสนอแนะและความเห็ นชอบของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาหรื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติ
การดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ
การสั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติการดาเนินการตามวรรคสองมิชอบ ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการดาเนินการตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่งนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี ในการดาเนินการ
ตามวรรคนี้ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาทาความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้
การกากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นอิสระ และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย
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มาตรา ๕๒ การกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๕๓ ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษากากับดูแลให้สถาบันอุด มศึกษา
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่กาหนด
หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนด หากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการดาเนินการ หยุดการดาเนินการ
หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป
มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
เปิดสอนได้ จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๔ และ
ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อสานักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึก ษา
ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาสั่ ง ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด และในกรณีจาเป็นเพื่อป้อ งกัน
ความเสียหาย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้ หรือมอบหมายจาก
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา ๕๕
ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการดาเนินการ
หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาก็ได้ แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้สาเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบ
การดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถาบันอุด มศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการ
(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อประกอบ
การพิจารณา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ให้ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้ มี
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกาหนด และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบ
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ในการเรียนการสอนหรือการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๕๖ ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น
มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๖๐ แล้ว ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ
มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุด มศึก ษา ให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา ๖๓ เมื่ อ สถาบัน อุด มศึกษาดาเนินการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรา ๖๒
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานา
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
และให้แจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือกาลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนดก็ได้
สถาบัน อุด มศึกษาอาจเสนอให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษา ให้ความเห็นชอบ
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้
มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๖๔ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือ
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้ และให้แจ้งสานักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย
ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา ๖๕ ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และให้นาความ
ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ทาหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๘
จานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๖๖
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ก่อน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ า งนวั ต กรรมการอุ ด มศึ ก ษา รั ฐ มนตรี อ าจเสนอ
สภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา
จัด การศึกษาที่แ ตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สภานโยบายกาหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาดาเนินการ
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
(๓) การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(๔) กลไกและมาตรการในการกากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ
(๖) การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) แล้ว
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
มิให้นามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความสาเร็จ ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทาผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตาแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนัน้ ไปใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร
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หมวด ๘
การคุม้ ครองผู้เรียน
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการดาเนินการตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๖ อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการสาเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดมาตรการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นดาเนินการเพื่อแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
การดาเนิ นการตามมาตรการที่กาหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุด มศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการดาเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาหรือ
ไม่กระทาการใด
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสาม ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๔๓ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด โดยข้อเสนอของ
กระทรวง
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยชี้ขาดหรือคาสั่งตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามมาตรา ๕๕
วรรคสอง อันเป็นที่สุด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาการในทางเพศ
ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบัน อุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุด มศึกษาเอกชน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งกาหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญ
ในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากาลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้ง
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีร ะบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๕๔
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของผู้ทาการแทน ผูป้ ฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน ผูร้ ักษาการแทน
หรือผู้รกั ษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่ง
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติจานวนเก้าฉบับ ดังต่อไปนี้ และ
ให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลาดับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
(๕) มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๙) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
หลายฉบับได้กาหนดให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
โดยตาแหน่ง และกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ
ในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นว่างลง หรือในกรณีที่ผู้บริหารนั้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจากัดอานาจหน้าที่ของบุคคลที่ทาหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
มิให้มีอานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์ประกอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรแก้ไขกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจให้ผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอานาจหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่ของผูทําการแทน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน ผูรกั ษาการแทน หรือผูรกั ษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของผูทําการแทน ผูปฏิบตั ิหนาที่แทน
ผูรักษาการแทน หรือผูร ักษาการในตําแหนง
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๙
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดิน”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดิน ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมป่าไม้
อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ มสหกรณ์ อธิ บดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการจัดการที่ดิน ด้านทรัพยากรดิน ด้านการปฏิรูปที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ จานวนไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมที่ดินจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้
รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพ
ตามควรแก่อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๒) วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน
(๓) สงวนหรื อ หวงห้ า มที่ ดิ น ของรั ฐซึ่ ง มิ ได้ มี บุค คลใดมี สิ ท ธิ ค รอบครองเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การออกโฉนดทีด่ นิ
และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มี
ผลใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘ การใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามมาตรา ๒๐
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการจั ดที่ดินดาเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ กฎหมายว่ าด้ วยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
และภูมิสังคม และโดยที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดินมีหน้าที่ประการหนึ่งใน
การวางนโยบายการจั ดที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ที่ ดิ นส าหรั บอยู่ อ าศั ย และหาเลี้ ย งชีพ ตามควรแก่ อั ตภาพ
รวมถึงควบคุมการจั ด ที่ ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าว โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน”
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสียใหม่ เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนใน
การปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน
พ.ศ. ๒๔๙๗

เลม ๗๑ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๒

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙

เลม ๗๖ ตอนที่ ๘ หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๒

๓

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖

เลม ๘๙ ตอนที่ ๓๓ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๕

๔

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔

เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๗๑
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๔ ตอนที่ ๘๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๐

๖

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๓๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๖๐ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๖

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๕๙ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๔ หนา ๓
ทีด่ ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๙ ฉบับพิเศษ หนา ๒
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๒๕
ทีด่ ิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๓๐
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๕๐
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๗๔
ที่ดนิ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๐ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๕๘
ทีด่ ิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโดยคานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งใช้อยู่ในวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โดยคานวณตามจานวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี มาตรา ๑๐๕
จัตวา มาตรา ๑๐๕ เบญจ มาตรา ๑๐๕ ฉ มาตรา ๑๐๕ สัตต และมาตรา ๑๐๕ อัฏฐ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๕ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ เ ริ่ ม ใช้ บั ญ ชี ร าคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโดยคานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่า
จะมีบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐกาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
และการจั ด ท าบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ อ้ า งอิ ง หรื อ เป็ น ฐานในการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน
พ.ศ. ๒๔๙๗

เลม ๗๑ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๒

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙

เลม ๗๖ ตอนที่ ๘ หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๒

๓

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖

เลม ๘๙ ตอนที่ ๓๓ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๕

๔

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔

เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๗๑
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๔ ตอนที่ ๘๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๐

๖

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๓๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๖๐ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๖

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๕๙ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๔ หนา ๓
ที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๙ ฉบับพิเศษ หนา ๒
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

546
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๒๕
ที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๓๐
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๕๐
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๗๔
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๐ ก หนา ๑
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๕๘
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๓๒
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถ้าคาพิพากษาหรือคาสั่งจะต้องทาโดยผู้พิพากษา
หลายคน คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้ นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก ในศาลชั้นต้นและ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ศาลชั้นอุทธรณ์ ถ้าผู้พิพากษาคนใดมีความเห็นแย้งก็ให้ผู้พิพากษาคนนั้นเขียนใจความแห่งความเห็นแย้ง
และเหตุผลของตนกลัดไว้ในสานวน
ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าประธานของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี เห็ น สมควร จะให้ มีการวินิจฉัยปัญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
แผนกคดี ก็ ได้ หรือ ถ้ ามี ก ฎหมายก าหนดให้ วินิ จ ฉั ย ปั ญ หาใดหรื อคดี เรื่อ งใดโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ห รื อ
ที่ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี แล้วแต่กรณี
ภายใต้ บั งคั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น
ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้น ให้ประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคน
ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือในแผนกคดีที่มีการประชุม
และให้ ประธานของศาลชั้ นอุ ทธรณ์ หรื อประธานศาลฎี กา ประธานแผนกคดี ของศาลชั้ นอุ ทธรณ์ หรื อ
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี หรือผู้ทาการแทน เป็นประธาน
คาวินิ จฉัยของที่ ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมแผนกคดีให้ เป็นไปตามเสียงข้างมาก และ
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่ ห รือที่ป ระชุมแผนกคดีได้วินิ จฉัยปัญ หาแล้ว คาพิพากษาหรือ
คาสั่งต้องเป็นไปตามคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี และต้องระบุไว้ด้วยว่าปัญหาข้อใด
ได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี ผู้พิพากษาที่เข้าประชุมแม้มิใช่เป็นผู้นั่งพิจารณา
ก็ให้ มี อ านาจพิ พ ากษาหรือ ท าค าสั่ งในคดี นั้ น ได้ และเฉพาะในศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ ให้ ท าความเห็ นแย้ ง
พร้อมเหตุผลได้ด้วย
ในกรณีที่ปัญหาใดในคดีเรื่องใด ได้มีคาวินิจฉัยโดยที่ประชุมแผนกคดีแล้ว หากประธาน
ของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
โดยที่ประชุมใหญ่อีกก็ได้”
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลที่ได้กระทาไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาของศาลที่จะต้องดาเนินการต่อไปให้ดาเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปั ญหาโดยที่ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้มีการวินิจฉัยปัญหา
โดยที่ ป ระชุ ม แผนกคดี ข องศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ แ ละศาลฎี ก า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้า งศาลและระบบ
วิธีพิจารณาคดีพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและ
วิธีพิจารณาคดีพิเศษต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗

เลม ๕๒ ตอนที่ - หนา ๗๒๓
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๘

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๑ ตอนที่ ๗๙ หนา ๑๑๙๒
วิธีพิจารณาความแพง (ฉะบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๗
พุทธศักราช ๒๔๗๗

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๖ ตอนที่ ๕๒ หนา ๖๓๒
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๒

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๗ ตอนที่ ๕๘ หนา ๙๖๗
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓
พ.ศ. ๒๔๙๓

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๓ ตอนที่ ๒๑ หนา ๒๗๘
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๔๙๙

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๒ ตอนที่ ๕ ฉบับพิเศษ หนา ๗๔
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๘

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๕ ตอนที่ ๓๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๗)
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๑

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๖
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๘)
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๒

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๙)
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๖ ฉบับพิเศษ หนา ๔
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐)
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๕๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๘
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒)
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๖
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕

๑๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๘
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๔
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๘
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๙ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓

๒๐

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๓ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๓ ก หนา ๔
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๓๐
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หนา ๑๔
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

๒๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก หนา ๘๗
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก หนา ๕๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๐ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๑๕
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๕/๑ และมาตรา ๑๖๕/๒ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๕/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จาเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี
ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจาเลยมาศาลเมื่อใด และจาเลย
ไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจาเลยมาศาลเมื่อใด
ให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจาเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคานึงถึงสภาพแห่งคดี
และสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนดโดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๖๕/๒ ในการไต่ สวนมู ล ฟ้ อ ง จ าเลยอาจแถลงให้ ศ าลทราบถึ งข้อ เท็ จ จริงหรื อ
ข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคาแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่
จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคาแถลงของจาเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร
หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จาเป็นและสมควร โดยโจทก์
และจาเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล”
มาตรา ๔ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๖๗ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“ค าสั่ ง ของศาลที่ ว่ า คดี มี มู ล ให้ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายพร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบ
ตามสมควรด้วย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) และ (๕) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗๒ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“(๔) จาเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจาเป็น
อย่างอื่น อันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายความและจาเลยได้รับอนุญ าตจากศาลที่จะไม่มาฟัง
การพิจารณาและสืบพยาน
(๕) ในระหว่างการพิจารณาและสืบพยาน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะ
เหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจาเลยออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑ ภายหลั ง ที่ ศ าลได้ ด าเนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ ว
เมื่อศาลเห็นว่าจาเลยหลบหนี หรือไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ศาล
ออกหมายจับจาเลย หากไม่ได้ตัวจาเลยมาภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับ เมื่อศาลเห็นเป็น
การสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า และจาเลยมีทนายความ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ให้ศาลมีอานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยได้ และเมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ให้ศาล
มีคาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป
การพิจารณาและสืบพยานตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่จาเลย
มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล
มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒ ในคดีที่จาเลยเป็นนิติบุคคล ภายหลังที่ศาลได้ดาเนินการตามมาตรา ๑๗๒
วรรคสอง แล้ว เมื่อมีกรณีที่ศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยั งจับตัว
มาไม่ได้ภายในสามเดือนนั บแต่วัน ออกหมายจับ และไม่มีผู้แทนอื่นของนิติบุคคลมาดาเนินการแทน
นิติบุคคลนั้นได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไป
โดยไม่ชักช้า ให้ศาลมีอานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยได้ และเมื่ อศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้ว
ให้ศาลมีคาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๕๗ ในคดีซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ โจทก์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งสาเนาคาฟ้อง
และหมายเรียกให้แก่จาเลยโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องมีจานวนไม่สูงเกินสมควร”
มาตรา ๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๖๕/๑ มาตรา ๑๖๕/๒ และมาตรา ๑๖๗ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่คดีมีมูลที่ศาล
ได้ประทับฟ้องไว้ตามมาตรา ๑๖๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับ
การไต่สวนมูลฟ้องในปั จจุบันยังไม่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิของจาเลย เนื่องจากจาเลยอาจไม่มีทนายความ
คอยช่วยเหลือและไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล
และในชั้นพิจารณาคดีหากจาเลยไม่มาศาล ศาลไม่สามารถสืบพยานต่อไปได้จนกว่าจะได้ตัวจาเลยมาหรือ
กรณีที่ไม่มีผู้แทนอื่นของนิติบุคคลมาดาเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได้ ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบ
ต่อหลักการอานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ที่มีต่อระบบศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าว และ
โดยที่เป็นการสมควรให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสาเนาคาฟ้องและหมายเรียกให้แก่จาเลยมีจานวนไม่สูง
เกินสมควร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๕๗ ตอนที่ - หนา ๕๐๑
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๘๓

๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๑ ตอนที่ ๒๓ หนา ๓๙๔
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๘๗

๔

พระราชบัญญัตไิ มอนุมตั ิพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗
พุทธศักราช ๒๔๘๗

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๑ ตอนที่ ๗๙ หนา ๑๒๑๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗
พ.ศ. ๒๔๘๗

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๔ ตอนที่ ๓ หนา ๑๑๘
วิธพี ิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๔๙๐

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๗ ตอนที่ ๖๐ หนา ๙๗๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ หนา ๑๙๘
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๓ ตอนที่ ๑๖ หนา ๑๒๖
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๕๒๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๘
๙

๑๐

เลม ๕๒ ตอนที่ - หนา ๕๙๘
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘

เลม ๖๑ ตอนที่ ๕๖ หนา ๗๘๐
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๘๗
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ลําดับที่
๑๑
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

ชื่อกฎหมาย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๑๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๑๗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๖๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๐๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๕ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๐๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๙ ตอนที่ ๘๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๒๕
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔)
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕)
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๕ หนา ๑๔๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖)
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๒๙
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ลําดับที่
๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๒ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๑ ก หนา ๓๐
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก หนา ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หนา ๑๔
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หนา ๓๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
560
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ก หนา ๑๕
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๖
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
หนา ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๓๐
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ต้องมีประกันหรือหลักประกันไว้ต่อเจ้าพนักงาน
หรือศาลจนเกินสมควร ควบคู่ไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณชนไม่ให้ได้รับอันตรายจาก
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่หลบหนี รวมทั้งป้องกันมิให้มีการฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกัน
และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
“ถ้าผู้ต้องหาหรือจาเลยตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองเป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราว ศาลอาจ
มีคาสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลดาเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
หรือถ้ามีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหา
หรือจาเลยได้ และเมื่อจับได้แล้ว ให้นาผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“มาตรา ๑๖๑/๑ ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่
ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย
หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้อง
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือ
คาพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาหนดให้การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตรา
โทษจาคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไปต้องมีประกัน อาจจะเป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย ทั้งที่ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น สมควร
ขยายอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเป็นสิบปีขึ้นไปเพื่อให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น
อั น จะเป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่าในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิ ด
และการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรื อจาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี
โดยคาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่
กรณีมิได้ ทั้งยังให้เจ้าพนักงานศาลมีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นด้วย นอกจากนี้ หากปรากฏว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยในหลายกรณี หรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้
ตามปกติธรรมดา อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ศาลมีอานาจ
ยกฟ้อง ดังนั้ น เพื่อให้ ร ะบบการปล่ อยชั่ว คราวและการพิ จารณาพิพากษาคดีอาญามีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๕๗ ตอนที่ - หนา ๕๐๑
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๘๓

๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๑ ตอนที่ ๒๓ หนา ๓๙๔
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๘๗

๔

พระราชบัญญัตไิ มอนุมตั ิพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗
พุทธศักราช ๒๔๘๗

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๑ ตอนที่ ๗๙ หนา ๑๒๑๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗
พ.ศ. ๒๔๘๗

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๔ ตอนที่ ๓ หนา ๑๑๘
วิธพี ิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๔๙๐

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๖๗ ตอนที่ ๖๐ หนา ๙๗๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
พ.ศ. ๒๔๙๓

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ หนา ๑๙๘
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๓ ตอนที่ ๑๖ หนา ๑๒๖
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๕๒๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๙

๑๐

เลม ๕๒ ตอนที่ - หนา ๕๙๘
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘

เลม ๖๑ ตอนที่ ๕๖ หนา ๗๘๐
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๘๗
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ลําดับที่
๑๑
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

ชื่อกฎหมาย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๑๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๑๗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๖๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๐๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๕ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๐๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๙ ตอนที่ ๘๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๕ หนา ๑๔๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖)
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๒๙
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ลําดับที่
๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๒ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๑ ก หนา ๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๑ ก หนา ๓๐
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก หนา ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หนา ๑๔
พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หนา ๓๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก หนา ๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑๗
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
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ลําดับที่
๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ก หนา ๑๕
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๖
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑
เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หนา ๒๙
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๓๐
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
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ลําดับที่
๔๐

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๑๘
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔)
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๘) ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
“(๑๘) “กระทาชาเรา” หมายความว่า กระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทา โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระทาล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย
โดยผู้ อื่ น นั้ น อยู่ ใ นภาวะที่ ไ ม่ ส ามารถขัด ขืน ได้ หรื อ โดยท าให้ ผู้ อื่ น นั้ นเข้ า ใจผิ ด ว่า ตนเป็ นบุ คคลอื่น
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยทาให้ผู้ถูกกระทาเข้าใจว่าผู้กระทามีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึง่ ได้กระทาโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ
หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทากับชายในลักษณะเดียวกัน
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้น
ยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือ
จะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก
และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรส
ฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดาเนินการฟ้องหย่าให้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทาชาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซงึ่ มิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนัน้
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระทาโดยทาให้ผู้ถูกกระทาเข้าใจว่า
ผู้กระทามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระทาโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต
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หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทาต่อเด็ก
ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทาหรือผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษก็ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้คานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระทาความผิดและ
เด็กผู้ถูกกระทา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทาความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทา หรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์
ของเด็กผู้ถูกกระทาด้วย
ในกรณีที่ไ ด้มีการดาเนิ น การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถู กกระทาหรือผู้กระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแล้ว ผู้กระทาความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ดังกล่าวไม่สาเร็จ ศาลจะลงโทษผู้กระทาความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิด นั้ น
เพียงใดก็ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้คานึงถึงเหตุตามวรรคห้าด้วย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗๗
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๗ ตรี ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗๗
วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๒๗๘
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ง เป็ น การกระท าโดยใช้ วัต ถุห รือ อวัย วะอื่น ซึ่ง มิใช่
อวัยวะเพศล่วงล้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสอง ได้กระทาโดยทาให้ผู้ถูกกระทาเข้าใจว่าผู้กระทามีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสอง ได้กระทาโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ
หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทากับชายในลักษณะเดียวกัน
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรื อจาคุก
ตลอดชีวิต”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๙ ผู้ ใ ดกระท าอนาจารแก่ เ ด็ ก อายุ ยั ง ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า ปี โดยเด็ ก นั้ น จะยิ น ยอม
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระทาได้กระทาโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า
ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระทาโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่น
ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระทาโดยทาให้ผู้ถูกกระทาเข้าใจว่าผู้กระทา
มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิ บปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
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ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระทาโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือ
โดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๒๘๐ ถ้าการกระทาความผิด ตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอัน ตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๒๘๐/๑ ถ้าผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ หรือ
มาตรา ๒๗๙ ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทาชาเราหรือการกระทาอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทาชาเราหรือ
การกระทาอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๑ ความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้
(๑) มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระทาระหว่างคู่สมรส
ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกานัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
(๒) มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกานัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทาแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ และ
มาตรา ๒๘๕/๒”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๒๘๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ
มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓
เป็นการกระทาแก่บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ญาติสืบสายโลหิต
ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์
หรือในความอนุบาล หรือผู้อยู่ภายใต้อานาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๒๘๕/๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ
มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นการกระทาแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเอง
อัน เนื่ องมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิต บกพร่อง โรคจิต หรือจิต ฟั่นเฟือน คนป่วยเจ็บ คนชรา
สตรีมีครรภ์ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิด ชอบ ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินยี่สิบปี
และปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๑) ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น
(๒) รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรื อใช้อานาจครอบงาผู้อื่น หรือรับผู้อื่นเข้าทางานเพื่อการค้า
ประเวณี
(๔) จัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ซึ่งค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ
(๕) ปกปิดหรืออาพรางแหล่งที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการค้าประเวณี
(๖) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือสมาคมกับผู้ ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ
และไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้ในการดารงชีพของตน
(๗) ขัดขวางการดาเนินการของหน่วยงานที่ดูแลในการป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ หรือ
ให้การศึกษาแก่ผู้ซึ่งค้าประเวณี ผู้ซึ่งจะเข้าร่วมในการค้าประเวณี หรือผู้ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการค้า
ประเวณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๖) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดซึ่งพึงได้รับ
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖๖/๑ ผู้ใดกระทาเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้า
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทนิยาม
คาว่า “กระทาชาเรา” ในบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพในประมวล
กฎหมายอาญาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระทาชาเราตามธรรมชาติ และปรับปรุงบทบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคล
ซึ่งถูกกระทาทางเพศกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น เด็ก ผู้อยู่ภายใต้อานาจของผู้กระทา และผู้ซึ่งไม่สามารถ
ปกป้องตนเองได้ อีกทั้งเพื่อป้องปรามมิให้มีการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบหรือรับประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณี
หรือจากการค้าประเวณี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายอาญา
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา
พุทธศักราช ๒๔๙๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
คําสั่งของคณะปฏิรปู การปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒

เลม ๗๓ ตอนที่ ๙๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
เลม ๗๖ ตอนที่ ๗๓ หนา ๒๔๒
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒
เลม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๓ หนา ๑๐๑๓
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
เลม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘
เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๓๔ ฉบับพิเศษ หนา ๔๖
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
เลม ๙๖ ตอนที่ ๔๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒
เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๕๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖
เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๗๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐
เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๗๓ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐
เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๗๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑๓
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐
เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๑๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๕
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หนา ๑๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕
เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗
เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๔๒
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖
เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๕ ก หนา ๒๒
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๙
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๔๓
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๔๘
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๒๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙
๓๐
๓๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก หนา ๘๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๑ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หนา ๕๑
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑๒๗
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓ ปัณรส มาตรา ๓ โสฬส มาตรา ๓ สัตตรส
และมาตรา ๓ อัฏฐารส แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๓ ปัณรส เพื่อประโยชน์ในการนาส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๒
การนาส่งภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ และการนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕
และมาตรา ๘๓/๖ ผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีอาจเลือกวิธีนาส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวงแทนวิธีนาส่งตามที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องก็ได้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาหนดระยะเวลานาส่งเงินภาษีเกินกว่าที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้อง
แต่ละกรณีไม่ได้
มาตรา ๓ โสฬส การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดทาเอกสารอื่นใด
ตามที่บัญญัติในประมวลรัษฎากร จะกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓ สัตตรส เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาเฉพาะที่อยู่ใน
ความครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ในปีที่ล่วงมา ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป
(๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือ
รับโอนเงินรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
รายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มธี ุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ตอ้ งรายงานตามวรรคหนึง่ และวิธีการ
รายงาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จานวนครั้งหรือยอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินตามวรรคสอง ให้กาหนดเพิ่มขึ้นได้
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ให้ อ ธิ บ ดี มี ห น้ า ที่ ใ นการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ตามมาตรานี้ แ ละให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูล
มาตรา ๓ อั ฏ ฐารส ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๓ สัตตรส ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถู กต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอานาจพิจารณา
มีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งประมวลรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ร ายงานข้อ มูล ตามมาตรา ๓ สั ต ตรส แห่ ง ประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อ
กรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๖ การดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา ๓ ปัณรส มาตรา ๓
โสฬส และมาตรา ๓ สั ต ตรส แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้กาหนดให้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
การดาเนินการของภาครัฐ เพื่อเป็น การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งรวมถึงการรับช าระเงินภาษี
ประกอบกับลักษณะในการทาธุรกรรมของภาคเอกชนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ว ส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูล เพื่อการจัดเก็บภาษี อากร
ตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่อาจดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการนาส่งเงินภาษี การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และเพื่อให้กรมสรรพากร
ได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร สมควรปรับปรุงวิธีการนาส่งเงินภาษีบางประเภทและ
การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรให้สามารถดาเนินการด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้
ในประมวลรัษฎากรได้ นอกจากนี้ ยั งกาหนดให้ สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร
และปรับปรุงอัตราโทษสาหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลรัษฎากร
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖ หนา ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หนา ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หนา ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หนา ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หนา ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หนา ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หนา ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
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๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หนา ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓

๒๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หนา ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

587
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หนา ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๘๐/๑ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) การขายสินค้าหรือการให้บริการให้แก่
(ก) องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(ข) องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องปฏิบัติ
เท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ
(ค) สานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละ ๐ ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ
หรือทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ และสานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตามความตกลง และเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลรัษฎากร
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖ หนา ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หนา ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หนา ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หนา ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หนา ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หนา ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หนา ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
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๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หนา ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓

๒๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
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๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หนา ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๔๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
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๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หนา ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

598
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๗๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ใ น
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

(ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้เลือกใช้วิธีการคานวณค่าหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ หรือวิธีการคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้คานวณไว้ และคานวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ หรือวิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีการใด
ในการคานวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดี
จึงจะเปลี่ยนแปลงได้
(ข) กรณีธ นาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด ให้ใช้วิธีการ
คานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อ
และอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ใช้วิธีการคานวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมา
หรือจ่ายไปนั้น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๘) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๖ ตรี มาตรา ๗๖ จัตวา มาตรา ๗๖ เบญจ
มาตรา ๗๖ ฉ และมาตรา ๗๖ สัตต ในส่วน ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ของหมวด ๓ ภาษีเงินได้ ของลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๗๖ ตรี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน จะแจ้งต่ออธิบดี
เพื่อใช้เงินตราสกุลดังกล่าวในการจัดทาบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน หรือบัญชีรายรับ
ก่อนหักรายจ่าย รวมถึงการคานวณกาไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และการคานวณ
จานวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสียก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แจ้งต่ออธิบดีแล้ว ให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
เพื่อการตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและการอนุมัติตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
การประเมินเงินภาษีและการแจ้งจานวนภาษีที่ต้องชาระ ต้องชาระเพิ่มเติม หรือได้รับคืน
รวมทั้งการคานวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงานประเมินกับบริษัทหรือ
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ เ งิ น ตราสกุ ล อื่ น นอกจากเงิ น ตราไทยเป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งาน
ให้ดาเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๖ จั ต วา เมื่ อ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ เ งิ น ตราสกุ ล อื่ น นอกจาก
เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา ๗๖ ตรี แล้ว
ในการคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ก่ อ นรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ใ ช้ ส กุ ล เงิ น อื่ น นอกจากเงิ น ตราไทยเป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การดาเนินงาน หรือจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน และบรรดารายการอื่นใดรวมทัง้
ผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น ให้คานวณค่า
หรือราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ให้คานวณค่าหรือราคา
ตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๒) บรรดารายการอื่ น ใดรวมทั้ ง ผลขาดทุ น สุ ท ธิ ต ามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ ใ ช้ ใ น
การคานวณภาษีเงินได้ ให้คานวณค่าหรือราคาตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน หรือของรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖ เบญจ มิให้นามาตรา ๖๕ ทวิ (๕) มาใช้บังคับกับการคานวณค่าหรือราคา
ของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี แต่ให้คานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ
หนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) การคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกใช้วิธีการคานวณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ อั ต ราถั ว เฉลี่ ย ระหว่ า งอั ต ราซื้ อ และอั ต ราขายของธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจคานวณตามอัตราดังกล่าว ให้ขออนุมัติต่ออธิบดี
เพื่อใช้อัตราอื่นเฉพาะส่วนนั้นได้
(ข) ใช้วิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใช้วิธีการใดในการคานวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
การขอและการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๒) การคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น
มาตรา ๗๖ ฉ การชาระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๘ และการคืนเงินภาษี
ในกรณี ของบริษัท หรือห้ า งหุ้ น ส่ว นนิ ติบุ คคลที่ ใ ช้เงิ นตราสกุลอื่ นเป็นสกุลเงินที่ใ ช้ ในการดาเนินงาน
ตามมาตรา ๗๖ ตรี ให้ใช้เงินตราไทย โดยให้คานวณค่าตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ในวันทาการสุดท้ายก่อนวันชาระภาษีหรือ
ก่อนวันที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี
มาตรา ๗๖ สัตต ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือจากการคานวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทย
เพื่อชาระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามมาตรา ๗๖ ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ”
มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรฐานการบัญชีได้มีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยกาหนดให้กิจการที่มีธุรกรรมทางการเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ บางกรณีสามารถเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นสกุลเงินอื่นนอกจาก
เงินตราไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี อันจะส่งผลเป็นการเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุนของผู้ ประกอบการ
และจูงใจให้มีการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุล เงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการคานวณค่าหรื อราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน
และวิธีการคานวณและการชาระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลรัษฎากร
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖ หนา ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หนา ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หนา ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หนา ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หนา ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หนา ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หนา ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หนา ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓

๒๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
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๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หนา ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๔๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
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๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หนา ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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๖๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๗๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๗๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๖
(ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็น (ฏ) ของ (๑) ในมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร
“(ฏ) เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง หรือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๖๕ ตรี แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่
(ก) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้หักได้ไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
(ข) รายจ่ า ยเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะหรื อ เพื่ อ การสาธารณประโยชน์ ต ามที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกาไรสุทธิ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่ว นที่
ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกาไรสุทธิ”
มาตรา ๕ บทบัญญัติของมาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับกับการคานวณภาษีสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
บทบัญญัติของมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับกับการคานวณกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มาตรา ๖ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรซึ่ ง ถูก แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญัตินี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระสาหรับการคานวณ
กาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินาจานวนเงิน
ที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากรได้ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลรัษฎากร
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖ หนา ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หนา ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หนา ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หนา ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หนา ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หนา ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หนา ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หนา ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓

๒๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หนา ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๔๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
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๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หนา ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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๖๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๗๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๗๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๖
(ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

๗๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๐๓
(ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใ ห้ใ ช้ บังคั บเมื่ อพ้ น กาหนดเก้ าสิ บวันนั บแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “กองทุนรวม” ในมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของบทนิยามคาว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล” ในมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“(๓/๑) กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึง่ ของ (ข) ใน (๔) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิ ติบุคคล หรือสถาบัน การเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัด ตั้งขึ้นสาหรับให้กู้ยืมเงิ น
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาไรที่อยู่ในบังคับ
ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้
ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (ช) ใน (๔) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก
รวมทั้งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม ทั้งนี้
เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิก (๒๓) และ (๒๔) ของมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๓) ของมาตรา ๔๘ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้มีเงิน ได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัต ราร้อยละ ๑๐.๐ ของเงิน ได้
โดยไม่ต้องนาไปรวมคานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้สาหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ที่ได้รับ
จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสาหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑๐) สาหรับบริษัทจากัดที่ตงั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ให้นาเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจากัดทีต่ งั้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตัง้ ขึ้นสาหรับให้กู้ยืมเงิน
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า
มารวมคานวณเป็นรายได้เพีย งกึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้ เว้นแต่บริษัทจากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนาเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจากัดที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มกี ฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสาหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า มารวมคานวณเป็นรายได้
(ก) บริษัทจดทะเบียน
(ข) บริษัทจากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจากัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจากัดผู้จ่าย
เงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจากัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินได้ที่เป็นเงินปันผล
และเงินส่วนแบ่งกาไรดังกล่าวโดยถือหุ้นที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกาไรนั้นไว้ไม่ถึงสามเดือน
นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นนั้นไปก่อนสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้
เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ไม่ให้ถือเป็น
เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาไรตามความในวรรคสอง”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๕) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
“(๑๕) บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ว นนิติบุ คคลที่เ ป็น กองทุ นรวมไม่ต้อ งน ารายได้ อัน มิใ ช่เงิน ได้
ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) มารวมคานวณเป็นรายได้”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๗ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ การเสียภาษีต ามความในส่วนนี้ ให้เสียตามอัต ราที่กาหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้ เว้นแต่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง กระทากิจการขนส่ง
ผ่านประเทศต่าง ๆ ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่งตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม
และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
(ข) ในกรณีรับขนของ ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และ
ประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนของ
ออกจากประเทศไทยนั้น
(๒) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓)
ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
(๓) เงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม
ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๕ ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก (จ) ของ (๒) สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชี
อัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๓ เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมซึ่งต้องเสีย ภาษี
ตามมาตรา ๖๗ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึน้
จากเงิน ที่ฝาก หรือตั๋ว เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ถืออยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้
โดยตรงมีภาระภาษีที่แตกต่างกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม และเพื่อให้ภาระภาษีจากการลงทุน
ทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน สมควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายของต่างประเทศ เฉพาะเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
ประมวลรัษฎากร
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๖ ตอนที่ - หนา ๑๔๔๖
พุทธศักราช ๒๔๘๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๔
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖ หนา ๒๕๒
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๘๕

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๖ หนา ๑๘๑๓
(ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๓ ตอนที่ ๘๓ หนา ๗๔๔
(ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ หนา ๕๑๘
(ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐

๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๔ ตอนที่ ๔๕ หนา ๖๓๕
(ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๐

๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๖ หนา ๕๖๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๔

๑๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ หนา ๓๔๙
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕

๑๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๐ ตอนที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖

๑๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๓ หนา ๒๒๗
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
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๑๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๔๔๗
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

๑๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๓๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๑

๑๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑

๑๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๕ ตอนที่ ๗๘ หนา ๔๙๘
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๑

๑๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๒

๑๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๑๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๖ ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔๔
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

๒๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๗๘ ตอนที่ ๖๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

๒๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๕
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

๒๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓

๒๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๘๗ ตอนที่ ๘๐ หนา ๕๙๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓

๒๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา ๖๑๙
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา ๖๓๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
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๒๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๒ ตอนที่ ๓๒ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐

๒๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๗๔ หนา ๔๓๘
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

๓๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑

๓๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๓๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

๓๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๓๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔

๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๓๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๙๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๓๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

๓๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบับพิเศษ หนา ๗๙
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

๔๐

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เลม ๙๔ ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
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๔๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

๔๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หนา ๕
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๔๓

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

๔๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓

๔๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑๐
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔

๔๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๕ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔๙

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

๕๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๑

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๓๒
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

๕๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑

๕๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๓
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

๕๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๕
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕๗

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หนา ๒๑
(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑๒
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก หนา ๔
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๖๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๒๒
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖๘

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๖
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๓
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๗๐

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๗๑

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๖
(ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

๗๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๐๓
(ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๗๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๐๓
(ฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒ ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี
ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลนั้นกาหนดให้เป็นศาลชั้นต้น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้ มีประธานศาลฎีกาประจาศาลฎีกาหนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณ์ประจา
ศาลอุทธรณ์หนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจาศาลอุทธรณ์ภาค ศาลละหนึ่งคน และให้มีอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่ง
พระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี
ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลนั้ นกาหนด
ให้เป็นศาลชั้นต้น ศาลละหนึ่งคน กับให้มีรองประธานศาลฎีกาประจาศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์
ประจาศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจาศาลอุทธรณ์ภาค และรองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจาศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง
ศาลแพ่ งมี นบุ รี ศาลอาญา ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่ งชั น ศาลอาญาธนบุ รี ศาลอาญา
พระโขนง ศาลอาญามีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกาหนดให้เป็นศาลชั้นต้น
ศาลละหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกาหนดให้มีรองประธานศาลฎีกามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินหกคน
รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น มากกว่า
หนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ศาลแพ่งและศาลอาญา มีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของ
ศาลแพ่ งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่ งตลิ่ งชัน ศาลแพ่ งธนบุ รี ศาลแพ่ งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุ รี ศาลอาญา
กรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่น
ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกาหนดไว้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๙ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่ง
พระโขนง และศาลแพ่งมีนบุรีมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอานาจ
ของศาลยุติธรรมอื่น
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง
และศาลอาญามีนบุรีมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมอื่น
รวมทั้ ง คดีอื่ น ใดที่ มีก ฎหมายบั ญญั ติใ ห้ อ ยู่ ใ นอานาจของศาลที่ มี อานาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดีอาญา
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙/๑ บรรดาคดี ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลแขวงและอยู่ ใ นอ านาจของศาลแขวงนั้ น
ถ้ายื่นฟ้องต่ อ ศาลแพ่ ง ศาลแพ่ งกรุง เทพใต้ ศาลแพ่ งตลิ่ งชัน ศาลแพ่ งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง
ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง
ศาลอาญามีนบุรี หรือศาลจังหวัด ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับพิจารณาคดี ใดคดีหนึ่ง
ที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นหรือมีคาสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอานาจก็ได้ และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
หากศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญา
มีนบุรี หรือศาลจังหวัด ได้มีคาสั่งรับฟ้องคดีเช่นว่านั้นไว้แล้ว ให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ต่อไป
ในกรณีที่ขณะยื่นฟ้องคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอานาจศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิ่งชัน
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี หรือศาลจังหวัดอยู่แล้ว แม้ต่อมาจะมีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไปทาให้คดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอานาจของศาลแขวง ก็ให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ต่อไป”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่ ง ชั น
ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี โดยกาหนด
ให้เป็ น ศาลชั้น ต้น ในท้องที่กรุ งเทพมหานคร และยุบเลิ กศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง และ
ศาลจังหวัดมีนบุรี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเกี่ยวกับชื่อศาลชั้นต้น ตาแหน่งอธิบดี
ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ประจ าศาลแพ่ ง ตลิ่ ง ชั น ศาลแพ่ ง พระโขนง ศาลแพ่ ง มี น บุ รี ศาลอาญาตลิ่ ง ชั น
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีน บุ รี เขตอานาจศาลแพ่งและศาลอาญาในท้องที่กรุงเทพมหานคร
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอาญาทั้งปวง และการรับพิจารณาและการโอนคดี ในกรณี
ที่ ค ดี ใ นศาลชั้ น ต้ น เป็ น คดี ที่ อ ยู่ ใ นอานาจของศาลแขวง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรม
มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

635
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตใิ หใชพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓

เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๑ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๑ ก หนา ๒๔
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๔๔
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

๖

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๗

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษทั
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ” ในมาตรา ๓
แห่ ง พระราชก าหนดบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริ หารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

““การบริหารสินทรัพย์” หมายความว่า
(๑) การรั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนามาบริหารหรือ
จาหน่ายจ่ายโอนต่อไป
(๒) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๓) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนามาบริหารหรือจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป
(๔) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน
ของสินทรัพย์นั้น
(๕) การรั บ เป็ น ที่ ปรึก ษาให้ แ ก่ ลูก หนี้ สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ รกิจ ทางการเงิน
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว
(๖) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการทานองเดียวกันตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕) ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” และ “สถาบันการเงิน”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” หมายความว่า สินทรัพย์ของสถาบันการเงินและสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกาหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ที่จาหน่ายจ่ายโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และนิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“สถาบันการเงิน” และคาว่า “บริษัทจากัด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

““ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(๔) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่มบทนิ ยามคาว่า “ผู้มีอานาจในการจัดการ” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“บริษัทบริหารสินทรัพย์” และคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
““ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) บุคคลซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔/๑ แห่ งพระราชกาหนดบริษัท
บริห ารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔/๑ บริษัทบริหารสินทรัพย์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(๑) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๓) รั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๔) รั บ จ้ า งบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๕) รั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ ลู ก หนี้ สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๔/๒ ห้ามมิให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริต
(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน
การจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒
(๔) เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อกหรื อ ปลดออกจากราชการ องค์ ก าร หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจใน
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ได้รับยกเว้น
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน
เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชก าหนดบริ ษัท บริห ารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ในการดาเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ ถ้าบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดหาเงินทุน
โดยการออกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ให้ กู้ ยื ม เงิ น ให้ ก ระท าได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
ในกรณีที่การดาเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ
เงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถกระทาได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๐/๑ มิให้นามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ บริษัทบริห ารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔/๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔/๒ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ
ตามหลักเกณฑ์หรือคาสั่งหรือเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๕ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทาความผิดของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ละเว้ น ไม่ สั่ ง การหรื อ ไม่ ก ระท าการจนเป็ นเหตุ ใ ห้ บริ ษั ท บริห ารสิ น ทรัพ ย์ นั้ น กระท าความผิ ด ผู้ นั้ น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ กรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์กระทาการ
หรือไม่กระทาการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็น
การเสียหายแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านบาท”
มาตรา ๑๓ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนแล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และมี ก รรมการหรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การซึ่ ง มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๔/๒
แห่ งพระราชกาหนดบริษัทบริห ารสิน ทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้
สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มี
การแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย
พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๕๑ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๑

๒

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

๓

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๕๗
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสานักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การข่าวกรอง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย กาลังความสามารถ
และความเคลื่ อนไหว รวมทั้ งวิถี ทางของบุค คล กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ องค์ การใด ทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่อาจกระทาการอันเป็นพฤติการณ์เป็นภัยคุกคาม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
ประโยชน์แห่งรัฐและให้รัฐบาลนามาประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายแห่งชาติ
“การต่อต้านข่าวกรอง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อต่อต้านการกระทาของต่างชาติ บุคคล
กลุ่มบุคคล หรือองค์การใด ที่มุ่งหมายจะให้ได้ไปซึ่งความลับของชาติ หรือทาลายความมั่นคงแห่งชาติ
โดยการจารกรรม การบ่อนทาลาย การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย หรือการอื่นใดอันเป็นภัยคุกคาม
เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐ
“การข่าวกรองทางการสื่อสาร” หมายความว่า การใช้เทคนิคและการดาเนินกรรมวิธีทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการข่าวกรอง
และการต่อต้านข่าวกรอง
“การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า การให้คาแนะนา ช่วยเหลือและ
กากับดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการดาเนินการเพื่อรักษา
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งของอื่น ๆ ของทางราชการให้พ้นจาก
การจารกรรม การบ่อนทาลาย การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้สานักข่าวกรองแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
(๒) ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กระจายข่าวกรองที่มผี ลกระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๕) เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายพลเรือนกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ
(๖) เป็น หน่ ว ยงานหลักในการประสานกิจการการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองของต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
(๗) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนให้ ข้ อ มู ล ค าแนะน า และค าปรึ ก ษา
ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนต่อนายกรัฐมนตรี
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บัญ ญัติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญัติ นี้ หรื อ ตามที่ น ายกรั ฐมนตรีห รือ
สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ต ามมาตรา ๕ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน
ระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน
กาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สานัก ข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในกรณี ที่มี ความจาเป็ นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรื อเอกสารอันเกี่ยวกับการข่ าวกรอง การต่อต้าน
ข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สานักข่าวกรองแห่งชาติ
อาจดาเนินการด้ว ยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน
การดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจาเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

อาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดาเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง
การด าเนิ น การตามมาตรานี้ หากได้ ก ระท าตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจโดยสุ จ ริ ต ตามสมควร
แก่เหตุแ ล้ว และเป็น ไปเพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น
การกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๗ ในกรณีที่หน่วยข่าวกรองอื่นของรัฐได้รวบรวมและรายงานข่าวกรองให้ผู้บังคับบัญชา
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยข่าวกรองนั้นแล้ว ให้หน่วยข่าวกรองดังกล่าวจัดส่งสาเนารายงานข่าวกรองนั้น
ต่อสานักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๘ บรรดาข้อมูลข่าวสารที่สานักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง
นายกรัฐมนตรี หรือตามคาสั่งศาล
มาตรา ๙ ให้มีผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการ
ของสานักข่าวกรองแห่งชาติ รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ให้มีรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ และจะให้มผี ู้ช่วยผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
ให้ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้ช่วย
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์แก่ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองของรัฐ
ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักข่าวกรองแห่งชาติที่มีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ในงานด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด เป็นผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในงานด้านการข่าวกรองของสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองตามวรรคหนึ่ง ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ
ที่ผู้อานวยการกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสานักข่าวกรองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงาน
ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนไปช่วยปฏิบัติราชการ
ในสานักข่าวกรองแห่งชาติตามที่ผู้อานวยการร้องขอ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสานักข่าวกรองแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รับเงิน ประจ าตาแหน่ ง ในอั ต ราที่ไ ด้รับ อยู่ เ ดิมต่อ ไป ส าหรั บ สิ ทธิป ระโยชน์ อื่น ให้ เ ป็น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒ ให้สานักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า
“ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง
การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ
โดยให้ผู้อานวยการแต่งตั้งรองผู้อานวยการคนหนึ่งเป็นผู้อานวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ผอ.ศป.ข.” มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ บริ ห ารจั ด การ และก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งาน
ของ ศป.ข. ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
มาตรา ๑๓ ให้ ศป.ข. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง รวมทั้ ง รายงานข่ า วประจ าวั น ข่ า วเร่ ง ด่ ว น ข่ า วเฉพาะกรณี และรายงาน
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
ผู้อานวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) เฝ้ า ระวั ง ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละช่ ว งที่ มี ส ถานการณ์
ช่ ว งเทศกาลที่ สาคัญ พระราชพิ ธี และการประชุ มหรือ งานพิ ธีก ารที่ ส าคั ญของรัฐ เพื่ อ สนับสนุ น
การป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุด
สถานการณ์นั้น
(๓) ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานโดยรวม ปัญหาและอุปสรรคในการทางานของ
ศป.ข. ตามระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
และผู้อานวยการ
(๕) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้อานวยการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีจาเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานการดาเนินงานข่าวกรอง
กับหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ภาคใด ผู้อานวยการอาจจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค
เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.ภาค” ก็ได้
ให้ ศป.ข.ภาค เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ ผอ.ศป.ข. โดยให้ผู้อานวยการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสานักข่าวกรองแห่งชาติคนหนึ่งเป็นผู้อานวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค
เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.ภาค”
มาตรา ๑๕ การแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่ง และวิธีการปฏิบัติง านของผู้ปฏิบัติงานใน
ศป.ข. และ ศป.ข.ภาค ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๖ เจ้าหน้ าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักข่าวกรองแห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว เนื้อหาและหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ด้วยวิธีการที่หลากหลายซับซ้อนขยายตัวมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติการข่าวกรอง
ของชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทาให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรอง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

651
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตขิ าวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตขิ าวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ห้ใ ช้ บั ง คับ เมื่ อ พ้ นก าหนดหกสิ บ วันนั บแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การบริหารจัดการที่ดิน” หมายความว่า การบูรณาการในการดูแลรักษา การสงวนหวงห้าม
การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและพัฒนาซึ่งที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
หรือการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน รวมทั้งการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นธรรม และยั่งยืน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง
บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
“ทรัพยากรดิน” หมายความว่า ดิน และให้หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ
และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับเนื้อดินด้วย
มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ”
เรียกโดยย่อว่า “คทช.” เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนแปดคน ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดิน ด้านทรัพยากรดิน ด้านการปฏิรูปที่ดิน ด้านการผังเมือง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ
ด้านเศรษฐศาสตร์ จานวนแปดคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานของ คทช.
กรรมการโดยตาแหน่งตาม (๓) จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาประชุมแทนก็ได้ แต่ผู้ได้รับมอบหมาย
ต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อี ก ได้ แต่ จ ะ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการแต่งตัง้ ผูอ้ นื่
ดารงตาแหน่ งแทน เว้น แต่ว าระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้า สิบวัน และให้ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งไว้แล้ว
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ คทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๙ การประชุม คทช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม คทช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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 ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ คทช. มีหน้าที่และอานาจกากับดูแลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประ เทศ
เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดนิ และทรัพยากรดินของประเทศ
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดิน
และศักยภาพที่ดิน
(๔) กาหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง
รูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ คทช. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๕) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่ อเสริม สร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริห ารจั ด การที่ดิน และทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
กรณีหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้าซ้อนหรือขัดแย้งกัน
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และ
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
(๘) ติ ด ตาม ประสานงาน สนั บ สนุ น หรื อ เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่น หรือหน่ ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) ประสานงานและจัดให้มี รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๑๐) จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของ คทช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ
ตามมาตรา ๑๐ (๑) ต้องกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการบริหาร
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน สิทธิ
ในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน และหลักภูมิสังคม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
การอนุ รักษ์ ที่ดิน และทรัพ ยากรดิน อย่า งยั่ง ยืน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และ
การบูรณาการให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน รวมทั้งวิธีปฏิบัติ
และระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
มาตรา ๑๒ ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศทุกห้าปี หรือในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายการบริหารประเทศ หรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศก่อนระยะเวลา
ดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๓ ในการดาเนินการจัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ คทช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศแล้ว ให้ คทช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในการนี้ ให้คณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามหน้าที่และอานาจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ในกรณีที่คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐใดไม่อาจดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศได้ ให้ คทช. เสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
มาตรา ๑๕ คทช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะ
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ คทช. มอบหมายก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ให้นาความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คทช. คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางาน อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคาแนะนาทางวิชาการ หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๗ ในวาระเริ่ม แรก ให้ค ณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่ง ชาติต ามระเบีย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และให้เลขาธิการสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิ บัติหน้าที่ ผู้อ านวยการสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการจัด ตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่การกาหนดนโยบายและแผน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในปัจจุบันมีการกาหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและ
การบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ
โดยไม่มีการทางานร่วมกันทาให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพื่อให้ การกาหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมควรให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่
อย่างจากัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และลดความเหลื่อมล้าในสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายทีด่ ิน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผ ลและความจาเป็น ในการจากัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลตามพระราชบัญ ญัต ินี ้
เพื่อกาหนดให้มีมาตรการควบคุมยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ ที่ใช้พลั งงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาจ
ได้รับอันตรายที่เกิดจากยุทธภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

662
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “ยุทธภัณฑ์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ” หมายความว่ า อาวุ ธ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ข องอาวุ ธ สารเคมี สารชี ว ภาพ
วั ส ดุ กัมมันตรังสี วัสดุนิ วเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนาไปใช้ในการรบหรื อ
การสงครามได้ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ประจายานพาหนะที่ใช้เพื่อการรบของต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยทางราชการ
(๕) อาวุ ธ ซึ่ งผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานผลิ ต อาวุ ธของเอกชน มี ไว้ ใน
ครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“ถ้ายุทธภัณฑ์หรืออาวุธตามมาตรานี้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อานาจป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนาไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใด
เป็นยุทธภัณฑ์”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะกรรมการควบคุ มยุ ท ธภัณฑ์ ”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบ เจ็ด คน ได้แ ก่ ผู้อานวยการสานัก นโยบายและ
แผนกลาโหม เจ้ากรมเสมียนตรา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านยุทธภัณฑ์ การพลังงานทหาร และการป้องกันประเทศ หรือด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงาน จานวนไม่เกินสี่คน
ให้เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ต าแหน่ ง ใด ให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อ ครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยัง มิไ ด้แ ต่ง ตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิขึ้น ใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิค วบคุม ยุท ธภัณ ฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ให้คาวินิจฉัยชี้ขาดแก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่าอาวุธ เครื่องอุปกรณ์
ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใด
เป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๒๕/๑ ยานพาหนะตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามมาตรา ๗
ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร
เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕/๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผู้รับ ใบอนุญ าตผู้ใ ดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามเงื่อ นไขที่กาหนดในใบอนุญ าต
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ให้ ยุ ทธภัณฑ์ห รื ออาวุธตามมาตรา ๖ ที่ไม่อยู่ภ ายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ถ้ายุทธภัณฑ์ห รืออาวุธนั้น
ใช้ พลั งงานนิ วเคลี ยร์ หรื อสิ่ งอื่ นใดในลั กษณะเดี ยวกั น ต้ องแจ้ งให้ ปลั ดกระทรวงกลาโหมทราบเพื่ อ เป็ น
ข้ อ มู ล ในการก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น อั นตรายที่ เ กิ ด จากยุ ท ธภัณ ฑ์ ห รือ อาวุ ธ นั้ น และก าหนดให้
ยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ ไม่ได้รับการยกเว้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ทจี่ ะเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาต
โดยกาหนดบทกาหนดโทษกรณีที่มีการกระทาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุ ญ าต รวมทั้งแก้ไของค์ ประกอบของคณะกรรมการควบคุ มยุ ทธภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกั บสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขเพิ่ มเติมหลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ ยวกั บ
การประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๐

๒

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
กลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ระบบการแจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่
ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และกาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกีย่ วกับ
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่ อพนักงานเจ้าหน้าที่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถดาเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงตาม (๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล
เนื่องมาจากการทางานหรือการประกอบอาชีพ
“โรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม” หมายความว่า โรคหรื อ อาการผิ ด ปกติที่ เ กิ ด ขึ้ นจากหรื อ เป็น ผล
เนื่องมาจากมลพิษ
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น
ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“แหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงาน และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค
“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่ อ หาสาเหตุและแหล่ง ที่เ กิด โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค
“อาชีวเวชกรรม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพให้เหมาะสม
กับงาน การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทางาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้ง
การวินิ จฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพ
“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้ง
การวินิ จฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น
โรคจากสิ่งแวดล้อม
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน
ไปทาที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“แรงงานนอกระบบ” หมายความว่า บุคคลที่มีงานทา แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและ
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และผู้รับงานไปทาที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพ
ที่ดาเนินการภายในสถานประกอบกิจการ หรือองค์กรที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
“สถานบริการสาธารณสุข ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือเอกชน
สภากาชาดไทย และหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ
“หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ มีอานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบี ยบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายว่า ด้วยการใดบัญ ญัติเ กี่ย วกับหลั กเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ หรื อ อาการสาคัญของโรคจากการประกอบอาชี พ หรือโรคจากสิ่ง แวดล้อมที่ต้องมี
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง
(๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษแจ้งข้อมูล
ที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ
อาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง
มาตรา ๘ ให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ แจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนที่ได้รับ
หรืออาจได้รับมลพิษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในมาตรา ๗ (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙ บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การแจ้ง หรือการรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นความลับ
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๑๐ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการควบคุ ม โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
และเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณ์เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน
การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน โดยใน
จานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างน้อยสองคน
ให้ อ ธิ บ ดีก รมควบคุมโรคเป็น กรรมการและเลขานุ การ และให้ รองอธิบดีก รมควบคุมโรค
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเลิกจ้างจากหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
(๗) เป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ง ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากตาแหน่ งแล้ว อาจได้รั บการแต่ง ตั้งอี ก ได้แ ต่จ ะดารงตาแหน่ง ติด ต่ อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่งตนแทน เว้ นแต่ วาระของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิจะเหลื ออยู่ ไม่ถึงเก้าสิ บวัน รั ฐมนตรี
จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
เมื่ อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งมิ ได้ แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ขึ้ นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อกเพราะมี พ ฤติ ก รรมเสื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอเขตพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดแผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๙
(๘) ให้คาปรึกษา แนะนา และประสานงานในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ติดตามและรับทราบผลการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติตาม (๑)
รวมถึงแผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติตาม (๔)
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๘ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ แผนปฏิบัติการ ระบบ แนวทางปฏิบัติ และรายงาน
เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๔ (๑) (๔) และ (๖) เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) กาหนดเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๔ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) ประสานงาน ติดตาม และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน
กับกรมควบคุมโรคตามมาตรา ๒๕
(๖) ตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๗ (๑) ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน จัดการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมควบคุมโรค
หมวด ๓
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อมจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๙ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด เกษตรจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป จานวนหนึ่งคน และ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย
(๕) แพทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นอาชี ว เวชกรรมหรื อ เวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวนหนึ่ ง คน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ ด าเนิ น การสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล จ านวนหนึ่ ง คน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวั ด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิด ชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสานักงานประกันสังคม ผู้แทนสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และผู้แทน
สภากาชาดไทย เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ นอกจาก (๓) จานวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่
และอานาจในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ แผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๔)
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน และเสนอมาตรการในการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒
(๔) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
(๕) ประสานความร่ว มมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยกัน หรือกับคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
คณะกรรมการควบคุ มโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่ งแวดล้ อ มกรุ งเทพมหานคร และ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๔
อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม
(๒) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๕ การให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องดาเนินการโดยหน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หน่ ว ยบริ ก ารตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งให้ บ ริ ก ารทางอาชี ว เวชกรรมหรื อ เวชกรรมสิ่ ง แวดล้อม
ตามมาตรฐานที่กาหนดในมาตรา ๒๔
การขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน การออกใบแทน
การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้
ขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๕
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ ให้นายจ้างจัดให้มี
การตรวจสุ ขภาพลู กจ้ างตามกฎหมายว่ าด้ วยความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ โดยหน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกาเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดาเนินการตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ แจ้งข้อมูล
การตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรือ
อาจได้รับมลพิษ แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๙ ได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) นายจ้าง ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบกิจการ
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ
กรมควบคุมโรค และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
การรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๖
การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๓๒ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
จัด ตั้งหน่ ว ยปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งหน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อทาหน้าที่ใน
การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ การจัด ตั้งหน่วยปฏิ บัติการให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หน่วยปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งคน เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
หรื อพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิ ษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่ งเป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่นั้น
ทาการสอบสวนโรค โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
นาลูกจ้างหรือประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รบั มลพิษ แล้วแต่กรณี เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานการสอบสวนโรคเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อรายงาน
การดาเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ
การสอบสวนโรค การออกคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการรายงานตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิด
มลพิษ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นนั้ ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง
ภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการได้ โดยให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการนั้นตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
การด าเนิ น การออกค าสั่ งตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง หากปล่ อ ยไว้ อาจเกิ ด หรื อ ก่ อให้ เ กิด อั นตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
มีอานาจประกาศเขตพื้นที่ที่จาเป็นต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือ
โรคจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลง
การประกาศกาหนดเขตพื้น ที่ต ามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม
ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้ างขวาง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สาหรับเขตพื้นที่นั้นเป็นการเฉพาะ หรือกาหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้นเป็น
การเฉพาะก็ได้
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๖ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งกาเนิด มลพิษ ยานพาหนะ หรือ
สถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานประกอบ
กิจการหรือสถานที่นั้น เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ตรวจวัด หรื อเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ สารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน
การควบคุม และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และหากยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ให้ส่งข้อมูล เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การดาเนินการตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๙ นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ต่อคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ (๖) หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๓๖ (๒)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๑ ผู้ใดให้ บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามมาตรา ๒๖ แต่หน่วยบริการนั้น
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๖ นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือเกิดจากการไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับ
ตามจ านวนที่เ ปรี ย บเทีย บภายในสามสิ บ วันนับ แต่วั นที่ มีก ารเปรีย บเที ย บแล้ ว ให้ ถื อ ว่ าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแต่ไม่ชาระเงิน ให้ดาเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ค ณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) และ
ให้ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้รองอธิบดี
กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ค ณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒)
และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงาน
ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๑) และ (๒)
และให้ ผู้ อานวยการสานั กอนามัย กรุ ง เทพมหานคร เป็ น กรรมการและเลขานุการ ปฏิ บัติหน้ าที่
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่ งแวดล้ อมมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น และยังไม่มีกลไกใน
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ สมควรกาหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๑๕
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจ
และการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการด าเนิ น งานของ
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ส านั ก งาน” หมายความว่ า ส านั ก งานเศรษฐกิ จและการค้ าฮ่ อ งกงประจ าประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงที่ เกิดจากหนั งสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของสถานเอกอั ครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประจาประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ ข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภาคผนวกว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว และหนังสือแจ้งยืนยันจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๔ เพื่ อ คุ้ ม ครองการด าเนิ น งานในประเทศไทยของส านั ก งานให้ บ รรลุ ผ ลตาม
ความมุ่งประสงค์
(๑) ให้สานักงานเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(๒) ให้ ส านั ก งาน สถานที่ ทรั พ ย์ สิ น สิ น ทรั พ ย์ และบรรณสารทางการของส านั กงาน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สานักงาน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง
รัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวัน ที่
๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ รวมถึงข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวก
ในการดาเนิ นงานของสานั กงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ
ภาคผนวกว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว
และหนังสือแจ้งยืนยันจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
เจ้าหน้าที่สานักงานตามมาตรานี้ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการมอบหมายโดยเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง ให้ปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน รวมถึงหัวหน้าสานักงาน แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นและ
บุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ รัฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เจรจาเพื่อจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของ
สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประจ าประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวั น ที่
๕ กัน ยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ รวมถึงข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภาคผนวก
ว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว และหนังสือ
แจ้ ง ยื น ยั น จากรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ตกลงเห็ น พ้ อ งให้ มี ก ารจั ด ตั้ งส านั ก งานเศรษฐกิ จ และ
การค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่ในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ อ งกง สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน กั บ รัฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทย สมควรก าหนดให้
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย เป็นนิติบุ คคลตามกฎหมาย และให้สานักงานและ
เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานได้รับ เอกสิ ทธิ์และความคุ้มกัน รวมทั้ งการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานและ
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกง
ประจําประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกงประจํา
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินสี้ อดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความใน
มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น เว้นแต่
(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะซ้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม
(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อานาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
(ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณา
เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อานาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นคาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น
(๒) การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึง
ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ
เพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว
ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๖) การด าเนิ น การกั บ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต และสมาชิ ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
การยกเว้น ไม่ให้ น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดทานองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ต้องจัดให้มี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย
มาตรา ๕ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ ใ ช้บัง คับ แก่การเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิด เผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทาในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการดาเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอสินค้าหรือบริ การให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
จะมีการชาระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน หรือด้านอื่น ทั้งนี้
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ ง จานวนห้าคน ได้แก่ ปลัด สานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
และอัยการสูงสุด
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเก้าคน ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ เ ป็น ที่ ป ระจั กษ์ ใ นด้านการคุ้ม ครองข้อ มู ลส่ ว นบุค คล ด้ า นการคุ้ มครองผู้บริโภค
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ทั้งนี้ ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระตามมาตรา ๑๓ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจานวนแปดคนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจานวนสองคน
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจานวนสองคน และ
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจานวนสองคน
ในกรณีที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ให้สานักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอานาจแต่งตั้งนั้น
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเลื อ กกรรมการสรรหาคนหนึ่ งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้ สานักงานปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ตาแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔)
มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ
ตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ และ
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจานวนประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ที่จะได้รับแต่งตั้ง
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ครบจานวนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑)
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑)
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔)
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา
ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียของตนให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทาแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดาเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว
(๓) กาหนดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ ก ารให้ ความคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ วนบุ คคลที่ ส่ งหรือ โอนไปยัง
ต่างประเทศ
(๖) ประกาศกาหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี
(๙) ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุ กรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๒
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้
ในการขอความยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคล ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคลต้อ งแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้ง
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศกาหนดก็ได้
ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคานึง
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทาสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็นหรือเกี่ยวข้องสาหรับการเข้าทาสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่น เดียวกับการให้ ความยิน ยอม เว้น แต่มีข้อจากัด สิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทาให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทาการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม
โดยลาพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ด้วย
(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจ
กระทาการแทนผู้เยาว์
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนคนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอานาจกระทาการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคล การแจ้งให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
ตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว
(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
ส่วนที่ ๒
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๒ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ให้ เ ก็ บ รวบรวมได้เ ท่ า ที่ จ าเป็ นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา ๒๔ ให้อานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง กรณี ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทาสัญญา รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กาหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม
(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
(๕) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สถานที่ ติ ด ต่ อ และวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ ในกรณี
ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(๑) เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) เป็น การจาเป็นเพื่อการปฏิบัติต ามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ
เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(๔) เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๖
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา ๒๑ และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิ สูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว
ไม่สามารถทาได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทาโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) เมื่ อ ผู้ ค วบคุม ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเป็นผู้ ซึ่ง ล่ วงรู้หรื อได้ม าซึ่ง ข้อ มู ลส่ วนบุค คลจากหน้าที่
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ
ตามมาตรา ๒๓ ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกาหนด
การแจ้ ง รายละเอี ย ดตามวรรคสอง ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้ เว้นแต่กรณีที่นาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพื่อการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก และกรณีที่จะนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ อ าชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(๑) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
(๒) เป็นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร
ที่ไม่แสวงหากาไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ
สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรนั้น
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(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) เป็นการจาเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(๕) เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของ
ลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์
การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
(ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่ งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสี ิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ค วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น
ทั้งนี้ ต้องกระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(จ) ประโยชน์ ส าธารณะที่ ส าคั ญ โดยได้ จั ด ให้ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา หรือ
ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระทาภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ
ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่ว นบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๕) เว้นแต่
(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
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(๓) เป็น การจาเป็นเพื่อการปฏิบัติต ามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ
เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(๔) เป็นการกระทาตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
(๖) เป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง
หรื อองค์ การระหว่ างประเทศที่ รั บข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการเป็ นผู้ วิ นิ จฉั ย ทั้ งนี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ทาให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เพียงพอ
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ในราชอาณาจักรได้กาหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสานักงาน การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว
ให้สามารถกระทาได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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หมวด ๓
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับ สาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคาขอตามวรรคหนึ่ง จะปฏิเสธคาขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็น การปฏิเสธตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธคาขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
เมื่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ค าขอตามวรรคหนึ่ ง และเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธค าขอได้
ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการตามคาขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
คณะกรรมการอาจกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับสาเนาตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้
มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่ว นบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรู ป แบบ
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๓) หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่กาหนด
ในมาตรา ๒๔ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคาขอด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคาขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ เ ป็น ข้อมู ลส่ ว นบุคคลที่เ ก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
ตามมาตรา ๒๔ (๔) หรือ (๕) เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า
(ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุ มข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า
(ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย
(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง
(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เ ป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยแยกส่ ว นออกจากข้ อ มูล อื่ น อย่ า งชั ด เจนในทั น ทีเ มื่ อ เจ้ า ของข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลได้แ จ้ง
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม (๑) (ก) หรือ (ข)
หรือ (๓) ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ
ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการลบ
หรื อ ท าลาย หรื อ ท าให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา ๓๒ (๑) และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเ สธคาขอตามมาตรา ๓๒ (๑) (ก)
หรือ (ข) ได้ หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา ๓๒ (๒)
(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
กาหนดไว้ในหมวดนี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๔) หรือ
มาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็น เจ้ าของข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคลต้อ งเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามคาขอนั้น โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับคาตอบในการดาเนินการให้เป็นไปตามคาขอ
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการได้
คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๖
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทาลายตามมาตรา ๓๓ (๔) แต่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน
(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจาเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา ๓๒ (๓) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการได้
คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๕ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งด าเนิ น การให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้ น ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามคาร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
ให้นาความในมาตรา ๓๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลนั้ น หรื อ ตามที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลร้ อ งขอ หรื อ ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข)
การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้นาความใน
มาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับกับการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม
(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สานักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทาได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คล ให้ แ จ้ ง เหตุ ก ารละเมิ ด ให้ เ จ้ าของข้ อ มูล ส่ วนบุ คคลทราบพร้อ มกั บแนวทางการเยี ย วยา
โดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอานาจ
ให้กระทาการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา ๓๗ (๕) มิให้นามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๖ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๑ (๒)
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้นาความในมาตรา ๓๗ (๕) และความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและสานักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้
(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม
(๗) การปฏิเสธคาขอหรือการคัดค้านตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม มาตรา ๓๑ วรรคสาม
มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๘) คาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ (๑)
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕
วรรคสอง โดยอนุโลม
ความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘) อาจยกเว้นมิให้นามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลซึ่ง เป็น กิ จ การขนาดเล็ ก ตามหลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้ นแต่
มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลตามคาสั่งที่ได้รับ
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คาสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้ง
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น
(๓) จั ด ท าและเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก รายการของกิ จ กรรมการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม (๑) สาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใด ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคลเป็น ผู้ ควบคุ ม ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลส าหรับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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การดาเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุม
การดาเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความใน (๓) อาจยกเว้นมิให้นามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๔๑ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) การดาเนิ น กิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) กิ จ กรรมหลั ก ของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอยู่ ใ นเครื อ กิ จ การ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้ ทั้งนี้ สถานที่ทาการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย
ความในวรรคสองให้ น ามาใช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ค วบคุ มข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม (๑) ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ทาการหลายแห่งโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ ง
ตัวแทนตามมาตรา ๓๗ (๕) ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
สานักงานทราบ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้
โดยคานึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอาจเป็ น พนั ก งานของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ คาแนะนาแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ต นล่ ว งรู้ ห รื อ ได้ ม าเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไ ม่ไ ด้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้
เจ้าหน้ าที่คุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้ แต่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่ วนบุ คคลหรื อผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลต้ องรั บรองกั บส านั กงานว่ าหน้ าที่ หรื อภารกิ จดั งกล่ าว
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๔
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๔๓ ให้มีสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศ
สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ให้สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ านาจในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ
คณะอนุกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) จัดทาร่างแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติดังกล่าว
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๙
(๔) สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชนเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๘) กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไป
(๙) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๕ ในการดาเนิ นงานของสานักงาน นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๔๔ แล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจทั่วไป ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิ ติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงานต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้ าที่และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงานประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันเกิดจากการดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
เงินและทรัพย์สินของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สานักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้
ของสานักงานตามมาตรา ๔๖ (๔) หรือ (๕) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสานักงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จานวนแปดคนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเลื อ กกรรมการสรรหาคนหนึ่ งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้สานักงานปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการสรรหาว่ า งลง ให้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก รรมการสรรหาแทน
ในตาแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด ทั้ ง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา
มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจานวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘ ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เมื่ อ ได้ คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๔๘
ครบจานวนแล้ว ให้ คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งความยินยอม
ของบุ ค คลดั ง กล่ า วต่ อคณะกรรมการเพื่ อ แต่ง ตั้ง เป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘
ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิตามมาตรา ๔๘
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๔๘ มี ว าระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘ พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถงึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
มาตรา ๕๓ การประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้
การประชุมของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระทา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๔ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(๓) อนุ มัติแ ผนการดาเนิ นงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สานักงาน
(๔) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการด าเนิ น การของส านั ก งานและเลขาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ
(๖) วินิ จฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สานักงาน
(๗) ประเมินผลการดาเนินการของสานักงาน และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจากัด อานาจเลขาธิการในการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้
คณะกรรมการก ากั บส านั กงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุ คคลอาจแต่ งตั้งบุคคล
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับ
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการก ากั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
การปฏิบัติหน้ าที่และจานวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๗ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงาน
การแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาตามที่
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๖๒ (๔)
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หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ก่อนครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนด
มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๐ เลขาธิการพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๙
(๔) คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก เพราะไม่ผ่าน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่อ หน้า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบ ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง
ของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของ
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของสานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๖๔ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
สานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๖๕ ให้ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสานักงาน เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสานักงานสาหรับ
การคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสัง กัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของสานักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากสานักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสานักงานให้จัด ทาตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้สานักงานจัดทางบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องส านัก งาน และประเมิ นผลการใช้ จ่ า ยเงิ นและทรั พ ย์ สิ นของ
สานักงานทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง
มาตรา ๗๐ ให้สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอคณะกรรมการกากับ
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและรั ฐ มนตรี ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่
วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึง่ ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
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การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ
หมวด ๕
การร้องเรียน
มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการดาเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบการกระทาใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการกาหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอานาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๓
วรรคสอง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้กาหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่ องร้องเรียนตามมาตรา ๗๒ (๑) หรือตรวจสอบ
การกระทาใด ๆ ตามมาตรา ๗๒ (๒) แล้วรับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระทานั้นไม่มีมูล
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีคาสั่งยุติเรื่อง
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ในกรณี ที่ คณะกรรมการผู้เชี่ ย วชาญพิ จารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ การกระท านั้ น เป็ น กรณี ซึ่ ง อาจไกล่ เ กลี่ ย ได้ แ ละคู่ ก รณี ป ระสงค์ จ ะให้ ไ กล่ เ กลี่ ย
ให้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดาเนิ น การไกล่เกลี่ย แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระทานั้นไ ม่อาจ
ไกล่เกลี่ยได้ หรือไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือดาเนินการ
แก้ไขการกระทาของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระทาการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระทาการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ย อมดาเนิ นการ
ตามคาสั่งตามวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการยึด อายัด หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอานาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อการนั้น
การจัดทาคาสั่งตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน
คาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอานาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอานาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น ให้ดาเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้มีอานาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น
มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้
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มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการหรือการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในกรณี
ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ผู้ ใ ดได้ ก ระท าผิ ด หรื อ ท าให้ เ กิ ด
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ในการด าเนิ น การตาม (๒) หากมี ความจ าเป็น เพื่ อ คุ้ม ครองประโยชน์ข องเจ้ าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
สถานที่ นั้ น เพื่ อ ตรวจสอบและรวบรวมข้อ เท็ จ จริ ง ยึ ด หรื ออายั ด เอกสารหลั กฐาน หรื อ สิ่ งอื่น ใด
ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพื่อกระทาความผิด
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้รัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๖
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าการดาเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า
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(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง
(๒) เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึง ค่ าใช้ จ่ า ยทั้ง หมดที่ เ จ้ าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจาเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
มาตรา ๗๘ ให้ ศ าลมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
กาหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
พฤติการณ์ต่าง ๆ เช่ น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ ผลประโยชน์
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษอาญา
มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการที่น่าจะทาให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่ งจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ส่วนที่ ๒
โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ วรรคสี่
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือ
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๙ วรรคหก หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓
ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕
วรรคสอง หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท
มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
หรื อ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสอง หรื อ มาตรา ๒๘ อั น เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ลส่ ว นบุคคล
ตามมาตรา ๒๖ หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ โดยไม่มีเหตุอันควร
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๗ (๕) ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท
มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท
มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๗๕ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๖ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่กาหนดไว้
ในส่วนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคานึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับตามคาสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดาเนินการบังคับทางปกครองได้
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคาสั่งให้ชาระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
คาสั่งลงโทษปรับทางปกครองและคาสั่งในการบังคับทางปกครอง ให้นาความในมาตรา ๗๔
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นาความในมาตรา ๗๔ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการบังคับ
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๘ (๒) (๓)
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้รองประธาน
กรรมการทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ให้สานักงานดาเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๒ ให้ดาเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๙๑
ให้ดาเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ ให้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในระหว่างที่การดาเนินการจัดตั้งสานักงานยังไม่แล้วเสร็จ ให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๙๒
วรรคสอง
มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด สรรทุ น ประเดิ ม ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ตามความจาเป็น
ให้ รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนั กงานของสานักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แล้ ว แต่ก รณี จากสั ง กั ด เดิม ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิ เศษให้แ ก่ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ในระหว่างปฏิบัติงาน
ในสานักงานด้วยก็ได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็ จ ให้สานักงานดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานของสานักงานต่อไป
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับระยะเวลาทางานที่เคยทางานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ทางานในสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๕ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกาหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย
การเปิดเผยและการดาเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๖ การดาเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารล่ ว งละเมิ ด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูล ส่ว นบุ คคลอัน เป็น การล่ว งละเมิดดังกล่าว ทาได้โ ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้ เกิด
ความเสี ย หายต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม สมควรก าหนดให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๕๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทาธุรกรรม
ดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในส่วนที่กาหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้าที่และอานาจของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวัน ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้าที่และอานาจของข้าราชการ
สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอตามที่อธิบดีกรมที่ดินกาหนด
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
“ผู้ขายฝาก” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
“ผู้ซื้อฝาก” หมายความว่า ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย หรือ
ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
“เกษตรกรรม” หมายความว่า เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ
งานด้วยหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ขายฝาก
เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือ
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บัญญัติไว้เป็นประการอื่นในพระราชบัญญัตินี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะกาหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด และไม่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสาหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
การขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในสัญญาขายฝากหรือทาเป็นข้อตกลง
ต่างหาก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๗ การขายฝาก ถ้ า มิ ได้ทาเป็นหนังสื อและจดทะเบีย นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นโมฆะ
ในการจดทะเบียนของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญสาหรับ
จดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย
มาตรา ๘ หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก
(๓) ราคาที่ขายฝาก
(๔) จานวนสินไถ่
(๕) วันที่ขายฝากและกาหนดวันที่ครบกาหนดไถ่
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบหนั ง สื อ สั ญ ญาขายฝากว่ า มี ร ายการครบถ้ ว น
ตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้
จานวนสิ น ไถ่ จ ะกาหนดไว้ สู ง กว่ า ราคาขายฝากก็ ไ ด้ แต่ เ มื่ อ คานวณเป็ น ดอกเบี้ ย แล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี คานวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกาหนดเวลาไถ่
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ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ผู้ ซื้ อ ฝากได้รับ จากการให้ บุ คคลอื่ น ใช้ ประโยชน์ใ นทรัพ ย์ สิ น ที่ข ายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชาระแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชนและคุ้ม ครองผู้ ขายฝาก กรมที่ดิน
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการทาสัญญาขายฝากก็ได้
มาตรา ๙ สั ญ ญาซื้ อ ขายที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี เ งื่ อ นไขจะขายคื น
มีคามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอื่นในทานองเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝาก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ สั ญ ญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ ต่ ากว่ า หนึ่ ง ปี ห รื อ เกิ น สิ บ ปี มิ ไ ด้ ในกรณี
ที่กาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึง่ ปีหรือเกินสิบปี ให้ถือว่ากาหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึง่ ปี หรือสิบปี แล้วแต่กรณี
แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และจานวนสินไถ่กาหนดไว้
สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝาก
มีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจานวนราคาที่ขายฝากคานวณตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ก่อนถึงกาหนดเวลาไถ่ แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์ ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตามจานวนสินไถ่
ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืนในภายหลัง
ในกรณีที่มีการขยายกาหนดเวลาไถ่ ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้อง
ไม่เกินสิบปี
มาตรา ๑๑ ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผูซ้ ื้อฝาก
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอา
ซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
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จนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซอื้ ฝาก ในการนี้ให้ดอกผลที่งอก
จากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ในวั นที่ ขายฝากผู้ ขายฝากได้ ใ ห้ บุ คคลอื่ นใช้ ประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น
ที่ขายฝากเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก
ในระหว่างการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ ผู้ขายฝากมีสิทธินาทรัพย์สินที่
ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยจะกาหนดให้คา่ ตอบแทน
ตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้ ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว ผู้ขายฝากมีสิทธิให้บุคคลอื่น
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เป็นของผู้ซื้อฝาก แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สิทธิของบุคคลอื่นดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นกาหนดเวลาไถ่
และไม่มีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ขายฝาก
และผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง
มาตรา ๑๕ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม
หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖ ก่ อ นพ้ น ก าหนดเวลาไถ่ ผู้ ซื้ อ ฝากต้ อ งไม่ ก่ อ ภาระใด ๆ เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่
ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ก่อนวันครบกาหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่าหกเดือน ให้ผู้ซื้อฝาก
แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบกาหนดเวลาไถ่
และจานวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้ง
ไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องชาระสินไถ่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน
หกเดือนนับแต่วันครบกาหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ชาระสินไถ่ตามจานวน
ที่กาหนดไว้ในสัญญา
มาตรา ๑๘ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจชาระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
ต่อสานั กงานวางทรัพย์ห รือสานั กงานที่ดินจังหวัด หรื อสานั กงานที่ดิน ที่รับจดทะเบี ยนการขายฝาก
ทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิด ของ
ผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์หรือสานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงกาหนดเวลาไถ่
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ทาให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามกาหนดเวลาไถ่แล้ว
ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชาระสินไถ่หรือ
วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของสานักงานวางทรัพย์หรือ
สานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึง
การวางทรั พ ย์ โ ดยพลั น โดยผู้ ข ายฝากไม่ ต้ องปฏิ บั ติต ามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น
ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ
ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก
เมื่ อ จะต้ อ งส่ ง มอบการครอบครองให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ฝากตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผ ลิ ต ผลเกษตรกรรม
ที่ มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น ส่ ว นควบของที่ ดิ น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ข ายฝากหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดิน
เพื่อเก็บหรือขนย้ายภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาไถ่
โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทราบ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๐ สัญญาขายฝากซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
ที่ได้ทาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบกาหนดเวลาไถ่ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันทาสัญญาขายฝาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ตามมาตรา ๑๒ และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
และสิทธิของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไปในที่ดิน
เพื่อเก็บหรือขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ถ้าผู้ขายฝากครอบครองทรัพย์สิน
ที่ขายฝากเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
เพื่ อการดั งกล่าวอยู่ แล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ตกเป็นสิทธิหรื อกรรมสิ ทธิ์ของ
ผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นดังกล่าว
(๒) บทบั ญ ญัติแ ห่ งมาตรา ๑๖ ให้ ใ ช้ บังคับ กับสัญญาขายฝากที่มี ผลบังคับอยู่ก่อนวัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ แต่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ ภาระที่ ผู้ ซื้ อ ฝากได้ ก่ อ ไว้ แ ล้ ว โดยชอบในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ให้ น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้ บั ง คั บ กั บ สั ญ ญาขายฝากที่ มี ผ ลบั ง คั บอยู่ ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในกรณีที่กาหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่า
สามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขยายกาหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘ ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ทาภายหลังวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ แม้สัญญาขายฝากจะได้ทาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอานาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนนั้
จะถึงที่สุด
มาตรา ๒๒ ให้กรมที่ดินดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้สานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงานที่ดิน
ที่ รั บ จดทะเบี ย นการขายฝากมี ค วามพร้ อ มในการรั บ การวางทรั พ ย์ อั น เป็ น สิ น ไถ่ ต ามมาตรา ๑๘
ก่อนครบกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา
ซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน แต่ในการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจานวนมากได้ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก
อันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสีย
ที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัย สมควรกาหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยกาหนดให้ผู้ขายฝากสามารถดาเนินการ
ได้ที่สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอมีหน้าที่และอานาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๑๑
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”

750
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้ น ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”
ประกอบด้ วยนายกรั ฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ ปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ปลั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนด โดยต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคผู้ประกอบธุรกิจ อย่างน้อยภาคละ
สองคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิก (๒) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กาหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารตามมาตรา ๒๐ (๒/๒)”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น (๘/๑) ของวรรคหนึง่ ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“(๘/๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคสากล”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙/๑) (๙/๒) และ (๙/๓) ของวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๙/๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการตรากฎหมาย แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
หรือกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับหรือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
(๙/๒) เสนอความเห็นต่อส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้จัดทา
ทบทวน ประเมิ น หรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรการ และแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การด าเนิ น งาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและ
กฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๙/๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๒๑
วรรคสอง”
มาตรา ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึน้ ใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น (๑/๑) ของวรรคหนึง่ ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และให้นามาตรา ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๗/๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการ
เฉพาะเรื่อง และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) และ (๒/๒) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๒/๑) ส่งเสริมและสนั บสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภค และส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค
(๒/๒) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือ
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ ในหมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจโฆษณา
คาพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ ให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งและ
การเข้าดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดยให้โฆษณาได้ทั้งในระหว่างดาเนินการ
และภายหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
การโฆษณาคาพิพากษาตามวรรคหนึ่งและการโฆษณาข่าวสารตามวรรคสอง ให้กระทาทาง
สื่อโฆษณาและสื่อรูปแบบอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกาหนด โดยจะระบุชื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือ
ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว หากการฝ่าฝืนบทบัญญัตทิ ี่นาไปใช้นั้นเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ผู้กระทาความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับ
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้กับการใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
และผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เห็นสมควรจะต้องเข้าไปดาเนินการเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคในเบื้องต้น ให้นาบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายออกคาสั่ง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง ตามความ
ในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คณะกรรมการ
อาจมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นใช้อานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ การฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ ให้ถือว่า
เป็นการฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และให้มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน
การมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๒๑/๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาหรือการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งการบูรณาการในการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือว่า
การประชุมร่วมดังกล่าวเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายของแต่ละคณะกรรมการนั้นด้วย
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
อาจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดาเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
ก็ได้”
มาตรา ๑๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีคาสั่งตาม (๔) และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจเข้าดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ และ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการแทนนั้น โดยให้บังคับตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณาเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า
ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาอาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ และในกรณีจาเป็น
เร่งด่วน คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคาสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะทราบผลการพิสูจน์ก็ได้
ในกรณีที่ผู้กระทาการโฆษณาอ้างอิงรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริง อันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทาการโฆษณา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นไปตามที่อ้างอิง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
อาจออกคาสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทาการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้น
เป็นความเท็จ”
มาตรา ๒๐ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑/๑ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย
มาตรา ๒๙/๑ ถึงมาตรา ๒๙/๑๗ ในหมวด ๒ การคุ้มครองผู้บริโภค แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ส่วนที่ ๑/๑
การคุม้ ครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย
มาตรา ๒๙/๑ ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“สินค้าที่เป็นอันตราย” หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
สุ ข ภาพ อนามั ย จิ ต ใจ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง สิ น ค้ า ที่ มี ก ฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งนั้ น ไว้
โดยเฉพาะแล้ว
“บริ ก ารที่ เป็ น อัน ตราย” หมายความว่ า บริ ก ารที่ก่อ หรือ อาจก่อ ให้เกิด อันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริการที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนั้นไว้
โดยเฉพาะแล้ว
“คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย ” หมายความว่า คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ
มาตรา ๒๙/๒ สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขายหรือเสนอขาย หรือเข้าทาความตกลงเพื่อขาย
หรือนาเสนอด้วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด หรือนาออกวางตลาด จะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย
การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า ให้พิจารณาจากเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้า รวมถึงส่วนประกอบของสินค้า การออกแบบสินค้า
การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบ การติดตั้ง การบารุงรักษา และความคาดหมายที่
ผู้บริโภคทัว่ ไปพึงมีเกี่ยวกับสินค้านั้น
(๒) ลักษณะการนาเสนอสินค้า การติดฉลาก คาเตือนและข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้
การกาจัด และการทาลาย และข้อบ่งใช้หรือข้อสารสนเทศใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการโฆษณาสินค้า
(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นหากนาสินค้านั้นไปใช้ร่วมกับสินค้าอื่น
(๔) ผู้บริโ ภคซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าเป็นพิเศษ เช่น เด็ก
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ
(๕) มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปของสินค้าประเภทนั้น
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๒๙/๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ผลิต สั่ง หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ซึ่งสินค้าที่เป็นอันตราย และต้องไม่แนะนาหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙/๔ ผู้ประกอบธุรกิจซึง่ เป็นผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ และสินค้าอื่นที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันหรือทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้านั้นหมดสิ้นไป
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจกาหนดให้บริการใดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการ
เพื่อป้องกันหรือทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากบริการนั้นหมดสิ้นไปได้ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรการเพื่อป้องกันหรือทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการหมดสิ้นไป
ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนั้น ได้แก่
(๑) สอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกันของสินค้า
หรือบริการนั้น พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) มาตรการอันเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพื่อให้ทราบได้ถึงความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามสภาพของสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
(๓) ช่องทางในการให้ขอ้ มูลแก่ผู้บริโภค และช่องทางการรับแจ้งข้อมูลจากผู้บริโภค การตรวจสอบ
และพิจารณาข้อมูลที่รับแจ้งจากผู้บริโภค และการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริโภคทราบโดยไม่ชักช้า
พร้อมทั้งจัดทาและเก็บรักษาบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับการรับแจ้งและผลการพิจารณาดังกล่าว
(๔) มาตรการในการติดตามสินค้าที่ได้จัดจาหน่ายไป ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและรายละเอียดของ
ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้จัดจาหน่าย และเลขหมายประจาสินค้าไว้ที่ตัวสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์
(๕) มาตรการในการติดตามบริการที่ได้ให้บริการไป ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ
และรายละเอียดของการให้บริการ
มาตรา ๒๙/๕ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้า
เพื่อนาออกให้บริการ ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๙/๔ ต้องจัดให้มีมาตรการดังต่อไปนี้
เพื่อป้องกันหรือทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่นาออกให้บริการนั้น
หมดสิ้นไป
(๑) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่นา
ออกให้บริการที่ตนได้มาจากผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ข าย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อ
ซึ่งสิน ค้า และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของตน โดยส่งต่อให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้ทราบ
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(๒) เก็บรักษาเอกสารที่จาเป็นเพื่อการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่นาออก
ให้บริการ เช่น ชื่อและรายละเอี ยดของผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ
เพื่อขายต่อซึ่งสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่นาออกให้บริการนั้นไว้ และส่งมอบเอกสารดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยได้มีหนังสือเรียกให้ส่ง
ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้ขาย และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้าที่ขายหรือสินค้าที่นาออกให้บริการหมดสิ้นไป
มาตรา ๒๙/๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา
๒๙/๔ และมาตรา ๒๙/๕ มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการนั้นอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น
อันตราย ผู้ประกอบธุรกิจนัน้ อาจแจ้งเตือนภัยแก่ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ขาย หรือ
ผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู้บริโภค และประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
ในกรณีที่ปรากฏว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย หรือสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตรายนั้นมีผลทาให้บุคคลถึงแก่ความตาย รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินอื่น ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งความ
เป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ
เพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู้บริโภค และประชาชน และ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบโดยเร็ว
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
ตามวรรคสองก็ได้
มาตรา ๒๙/๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพบหรือได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๙/๖ วรรคสอง ว่า
สินค้าหรือบริการที่ตนผลิต สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ขาย หรือมีไว้เพื่อขายหรือให้บริการนั้น
เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องดาเนินการเพื่อปัดป้องอันตรายหรือทาให้
อันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นหมดสิ้นไป เช่น แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
เปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนวิธีให้บริการ เรียกคืนสินค้าและชดใช้ราคาสินค้า เก็บสินค้าออกจากท้องตลาด
หรืองดให้บริการ และแจ้งผลการดาเนิ นการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินห้าวันนับแต่วันที่เริ่มดาเนินการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ลักษณะของอันตราย และมาตรการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินการเพื่อปัดป้องอันตราย
ดังกล่าว
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คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตราย คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบ
หรื อ พิ สู จ น์ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ได้ และให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายงานผลการทดสอบหรื อ พิ สู จ น์ ต่ อ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยกาหนด
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่ สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ และ
อาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์
สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยกาหนด
มาตรา ๒๙/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยได้มีคาสั่งห้ามขายสินค้าหรือ
งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณา
ผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์แล้วเห็นว่าสินค้าหรือบริการที่สั่งให้ทดสอบหรือพิสูจน์นั้นไม่เป็นสินค้า
หรือบริการที่เป็นอันตราย ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกคาสั่งเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่า ด้ ว ยความปลอดภั ย พิ จ ารณาผลการทดสอบหรือ ผลการพิ สูจน์
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่อาจป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น หรือบริการนั้น
เป็นบริการที่เป็นอันตราย ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกคาสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิต
เพื่อขาย สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือขายสินค้า หรืองดให้บริการ โดยจะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการ หรือทาลายสินค้าดังกล่าว หรือส่งกลับคืนไปยังประเทศ
ที่นาสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๒๙/๑๐ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย มี ค าสั่ ง ห้ า มขายสิ น ค้ า
ตามมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
จัด เก็บสินค้าในท้องตลาดกลับคืนและประกาศเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภค และทาให้ความเสี่ยงต่อ
อันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่จัดเก็บกลับคืนมาได้และที่อยู่ในความครอบครองของตนหมดสิ้นไป
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีคาสั่งทาลายสินค้านั้น เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ทาลายสินค้านั้นแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยโดยเร็ว
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ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ชดใช้ ร าคาสิ น ค้ า และรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การดาเนินการ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งห้ามขาย
มาตรา ๒๙/๑๑ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีคาสั่งห้ามขายตามมาตรา ๒๙/๙
วรรคสอง ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจัดทาแผนการจัดเก็บหรือ
เรียกคืนสินค้า แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือดาเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน และแผนการเยียวยา
ผู้บริโภค เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งห้ามขาย
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการดาเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาแผนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้
ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอแผน ในกรณีที่เห็นว่าแผนทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่มีความเหมาะสม ให้มีอานาจแก้ไขแผนนั้นได้ รวมทั้งมีอานาจสั่งเยียวยาเพิ่มเติมสิ่งที่ได้
ดาเนินการไปแล้วก่อนดาเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการดาเนินการตามแผนตามวรรคหนึ่งหรือแผนที่แก้ไขตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบทุกเจ็ดวันหรือตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
กาหนดจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดทาแผนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งห้ามขาย หรือ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยเห็นว่าแผนทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยมีอานาจกาหนดแผนการจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือ
ดาเนิ น การกับสิน ค้าที่จัด เก็บหรือเรียกคืน หรือแผนการเยียวยาผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบธุ ร กิ จ
ดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควร และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการดาเนินการตามแผนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยกาหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาแผน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดในเรื่องอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาแผนที่ได้รับความเห็นชอบหรือแผนที่ได้รับ
การแก้ไขตามวรรคสอง หรือแผนที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยกาหนดขึน้ ตามวรรคสี่ให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบแผนดังกล่าว
มาตรา ๒๙/๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีคาสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงสินค้าตามมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสินค้าตามแผนตามมาตรา
๒๙/๑๑ วรรคหนึ่ง ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะนาสินค้าออกขาย ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่า
ไม่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายแล้ว ให้เพิกถอนคาสั่งห้ามขายสินค้าตามมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง
มาตรา ๒๙/๑๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีคาสั่งงดให้บริการตามมาตรา ๒๙/๙
วรรคสอง ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ผู้บริโภคที่รับบริการไปแล้วและยังคงมีอันตรายอยู่กับผู้บริโภคนั้น
มารับการแก้ไขการให้บริการที่อยู่ในวิสัยที่จะทาได้ทันที และให้นาความในมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาแผนดาเนินการปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และแผนการเยียวยาผู้บริโภค และให้นาความในมาตรา ๒๙/๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙/๑๔ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการ
ให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๒๙/๑๓ แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบ และให้นาความในมาตรา ๒๙/๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙/๑๕ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาจขยายระยะเวลาที่ ก าหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในส่วนนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๙/๑๖ การปิดประกาศ แจ้ง และโฆษณาข่าวสารตามที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติ ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาทางสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น
และสื่อรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกาหนด รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ดาเนินการแจ้งในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งเป็นหนังสือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อทราบ โดยการปิดประกาศ
หรือโฆษณาข่าวสารให้กระทาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะกาหนดเป็นอย่างอื่น และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะกาหนดหลักเกณฑ์
การปิดประกาศ แจ้ง หรือการโฆษณาดังกล่าวด้วยก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙/๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการ
ตามมาตรา ๒๙/๖ วรรคสอง หรือไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่ครบถ้วนในกรณีที่คณะกรรมการ
ว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย มี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ดาเนิ นการทดสอบหรื อพิ สู จ น์ ต ามมาตรา ๒๙/๘
หรือไม่ปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาตามมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคสี่ มาตรา ๒๙/๑๑ วรรคหก หรือ
มาตรา ๒๙/๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทน และ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม โดยให้บังคับตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง เมื่ อด าเนิ นการแล้ วให้ เลขาธิ การ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบด้วย”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๙/๑ นอกจากคณะกรรมการมีอานาจดาเนินคดีตามมาตรา ๓๙ และกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนิ นคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย โดยมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้
มีหน้าที่ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งไปยังสานักงานศาลยุตธิ รรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายได้ ทั้งนี้
การดาเนินคดีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในการดาเนินคดีในศาล เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
ให้นาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการดาเนินคดี
ของคณะกรรมการ และข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีตามมาตรานี้ด้วย”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ ใ ดไม่ ปฏิ บัติต ามคาสั่ งของคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ ใ ดโดยเจตนาก่ อ ให้เ กิด ความเข้า ใจผิ ด ในแหล่ งก าเนิด สภาพ คุ ณ ภาพ
ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีก ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๓) หรือ (๔) หรือ
ข้อความตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองผู ้บ ริโ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสิน ค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้
ตามมาตรา ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรื อการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ งเป็นการกระทาของผู้ผลิต เพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท”
มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๕ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๓๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๐ ให้ ยกเลิกมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๓๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ มาตรา ๕๖/๔
มาตรา ๕๖/๕ และมาตรา ๕๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๖/๒ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙/๔ หรือมาตรา ๒๙/๕ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๕๖/๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙/๖ วรรคสอง มาตรา ๒๙/๗
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๙/๑๐ วรรคสี่ มาตรา ๒๙/๑๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคหก มาตรา ๒๙/๑๓
วรรคสอง หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ตามมาตรา ๒๙/๘
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖/๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา
๒๙/๑๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา ๒๙/๑๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับวันละ
ไม่เกินสองหมื่นบาทจนกว่าจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ดาเนินการแล้ว
มาตรา ๕๖/๖ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ มาตรา ๕๖/๔ หรือ
มาตรา ๕๖/๕ ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้อื่น
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่ นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ใ ดไม่ ส่ ง มอบสั ญ ญาที่ มี ข้ อ สั ญ ญาหรื อ มี ข้ อ สั ญ ญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง
ตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องชาระ
และได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
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มาตรา ๕๗ ทวิ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๕ สั ต ต
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล
เพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นข้อเท็จจริง
ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ หรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโ ทษปรับหรือมีโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่ งปี ให้คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้
ให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบกาหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ดาเนินคดีต่อไป โดยให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันครบกาหนดชาระ
ค่าปรับตามคาสั่งของผู้มีอานาจเปรียบเทียบ”
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๖๓ ค่าปรับจากการเปรียบเทียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการและ
ดาเนินการเปรียบเทียบความผิดตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
มาตรา ๓๖ ให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ บรรดาประกาศหรือคาสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกตามมาตรา
๓๖ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือ
คาสั่งที่ออกตามส่วนที่ ๑/๑ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย ในหมวด ๒ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หรือมีคาสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๓๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ให้ขัดแย้งกัน ปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยโดยกาหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ
และกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย กาหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีแทนผู้บริโภค และกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจาก
การเปรียบเทีย บในส่วนที่เกิดจากการดาเนิ นงานของตน ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษปรับให้ เป็นปัจ จุบัน
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองผูบ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๗๒ ฉบับพิเศษ หนา ๒๐
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๒

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑

๓

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๔

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๙๖
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
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
เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทาให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็น
ประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บัง คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณี ที่ น ายจ้ า งไม่ คื น หลั ก ประกั น ที่ เ ป็ น เงิ น ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
ไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ หรือไม่จ่ายค่าจ้าง
ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด ค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด และเงิ น ที่ น ายจ้ า งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ
ตามมาตรา ๗๕ หรือค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อ
ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้าง
เสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล
และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลทาให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใด
ไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างคนนั้นด้วย และให้สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป โดยนายจ้างใหม่
ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ
ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจานวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ
นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่าย
ในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันทางาน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน
วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ให้นายจ้างกาหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ทางานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกัน
ในอัตราเท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๕๗/๑ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นตามมาตรา ๓๔
เท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันทางาน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึง่ เป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑
เท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
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หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) ในกรณีที่มีการคานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น
ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่
จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(๒) ในกรณีที่มีการคานวณค่าจ้าง นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกาหนดเวลาที่นายจ้างและ
ลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่ลูกจ้าง
ภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจ้างมีความจาเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สาคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทาให้นายจ้ างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของค่าจ้างในวันทางานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลู กจ้ าง
ทางาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกาหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ออกคาสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ
ตามมาตรา ๑๒๐/๑”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

“(๕) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย”
มาตรา ๑๕ ให้เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น (๖) ของมาตรา ๑๑๘ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“(๖) ลู กจ้ างซึ่ งท างานติ ด ต่ อกั นครบยี่ สิ บปี ขึ้ นไป ให้ จ่ ายไม่ น้ อยกว่ าค่ าจ้ างอั ต ราสุ ด ท้ า ย
สี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๐ นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่
หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจน
เพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด
ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไ ม่ประสงค์จะไปทางาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทางานสามสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสาคัญต่อการดารงชีวิต
ตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทางาน ณ สถานประกอบ
กิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือ
นั บแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่ า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘
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ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษ
ตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
ในกรณีที่น ายจ้างไม่เห็น ด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นคาร้องต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๐/๑ เมื่ อ คณะกรรมการสวัส ดิก ารแรงงานพิ จ ารณาคาร้อ งตามมาตรา ๑๒๐
วรรคห้าแล้ว เห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ
ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือ
ค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ค ณะกรรมการสวัส ดิก ารแรงงานพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ลูก จ้า งไม่มีสิท ธิไ ด้รับ
ค่า ชดเชยพิเ ศษแทนการบอกกล่า วล่ว งหน้า หรือ ค่า ชดเชยพิเ ศษ แล้ว แต่ก รณี ให้ค ณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานแจ้งคาสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ
ในการพิจารณาและมีคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง และแจ้งคาสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีคาสั่ง
คาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือลูกจ้างจะอุทธรณ์คาสั่ง
ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนาคดีไปสู่ศาล นายจ้าง
ต้องวางหลักประกันต่อศาลตามจานวนที่ต้องจ่ายตามคาสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้
การส่งคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้นามาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๐/๒ ในกรณีที่นายจ้างได้อุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสี่ และได้ปฏิบัติต ามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของศาลแล้ว การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒๔/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔
ภายในระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑ ของหมวด ๑๒ การยื่นคาร้องและ
การพิจารณาคาร้อง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๕/๑ ในกรณีที่นายจ้างได้นาคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๕
และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแล้ว การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗/๑ มาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗
มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๗ หรือไม่บอกกล่าวล่ว งหน้า ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒)
หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานทีส่ ั่งตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๕/๑ นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน
ตามมาตรา ๑๑๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า
สามวันทางาน กาหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็น
วั น ลาเพื่ อ คลอดบุ ต ร เพิ่ ม อั ต ราค่ า ชดเชยให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งซึ่ ง ท างานติ ด ต่ อ กั น ครบยี่ สิ บ ปี ขึ้ น ไป ก าหนดให้
การย้ายสถานประกอบกิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่น
ของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกาหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

๒

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๔

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

๕

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๕๒
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๖

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง หนา ๔๙
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

๗

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๘ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๘

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานในงานประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงครบถ้วนสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า เจ้าของเรือประมง และให้หมายความรวมถึงผู้เช่าเรือประมง
แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้เพื่อประกอบกิจการประมงโดยตนเอง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
“แรงงานประมง” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือประมงและคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้สังเกตการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
“เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อทาการประมง
ในทางการค้า
“ทาการประมง” หมายความว่า ทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
“ประมงเพื่ อการยั งชี พ” หมายความว่ า การท าการประมงเพื่ อน าสั ตว์ น้ ามาบริ โภคภายใน
ครอบครัวหรือนาไปจาหน่ายให้กับชุมชนโดยตรง
“ประมงน้าจืด” หมายความว่า ประมงน้าจืดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
“ประมงเพื่อนันทนาการ” หมายความว่า การทาการประมงเพื่อการพักผ่อน การแข่งขันทางกีฬา
หรือการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกาหนด
“นอกน่านน้าไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศ
เขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า และให้หมายความรวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของ
รัฐชายฝั่งอื่นนอกจากประเทศไทยด้วย
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
“ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก” หมายความว่า ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง
มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของ
กระทรวงนั้น
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการทาการประมงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ประมงเพื่อการยังชีพ
(๒) ประมงน้าจืด
(๓) ประมงเพื่อนันทนาการ
(๔) การทาการประมงตามขนาดเรือหรือจานวนแรงงานประมงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประกาศกาหนด
มาตรา ๖ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือ
และแรงงานประมงต้องปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการทางาน การปฏิบัติหน้าที่ ที่พักอาศัย
อาหาร การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานบนเรือประมง และการจัดสวัสดิการ
ในการทางาน บรรดาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่ าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในการจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า ง ต้ อ งก าหนดให้ ร วมถึ ง เงื่ อ นไขหรื อ การจั ด การอย่ า งอื่ น เกี่ ย วกั บ
สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและสภาพการทางานทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเจ้าของเรือเป็นนายจ้างและ
แรงงานประมงเป็นลูกจ้าง
ให้ ห น่ วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายตามวรรคหนึ่ง จัด ทารายงานจานวนคดีและผล
การดาเนินงานให้กระทรวงแรงงาน และให้กระทรวงแรงงานรวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
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หนา้ ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จานวนคดี การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับ
การคุ้ ม ครองแรงงานในงานประมงให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ทั้ งนี้
ตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาหนด
มาตรา ๗ บรรดาคดี ที่ เกิ ด จากข้อ พิ พ าทระหว่า งเจ้ า ของเรื อ กับ แรงงานประมง หรือ
ทายาทหรื อระหว่างบุค คลดัง กล่า วกับเจ้า หน้าที่ หรือหน่วยงานของรั ฐ อั น เกี่ย วกับ สิทธิหรือหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในเขตอานาจของศาลแรงงาน
หมวด ๒
การคุม้ ครองแรงงานประมง
มาตรา ๘ ในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการประมง ที่เกี่ยวกับการทางานของ
แรงงานประมง ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพ
ในการทางานบนเรือประมงซึ่งรวมทั้งสุขภาพด้านการได้ยินและด้านสายตาด้วย
มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นนอกน่านน้าไทยหรือ ณ ต่างประเทศ แรงงานประมง
มีสิทธิขอเดินทางกลับสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าทางานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง
(๑) ครบกาหนดเวลาตามสัญญาจ้างในระหว่างเวลาที่แรงงานประมงทางานอยู่ ณ สถานทีอ่ นื่
อันมิใช่สถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าทางานและมิได้มีการตกลงต่อสัญญาจ้างต่อไป
(๒) เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้าง หรือ
เจ้าของเรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยแรงงานประมงไม่ยินยอม
(๓) แรงงานประมงเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๔) แรงงานประมงถู ก น าไปอยู่ ใ นต่ า งประเทศไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดอั น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด ของ
แรงงานประมง
เมื่อได้รับคาร้องขอจากแรงงานประมงตามวรรคหนึ่ง เจ้าของเรือต้องดาเนินการส่งแรงงานประมงนั้น
มายังสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าทางานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างโดยเร็ว
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ด้วยเหตุใดอันจะโทษเจ้าของเรือมิได้ เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงาน
ประมงมี ที่ พั กในเรื อหรื อที่ พั กที่ เหมาะสมและมี อาหารที่ เพี ยงพอในการด ารงชี พ ทั้ งนี้ เจ้ าของเรื อ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง
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ราชกิจจานุเบกษา
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ในกรณีที่แรงงานประมงขอใช้สิทธิตาม (๒) หากเหตุนั้นเกิดจากความผิดของแรงงานประมง
หรือแรงงานประมงเป็นผู้เลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร แรงงานประมงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการส่งกลับ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดาเนินการเพื่อให้แรงงานประมงได้เดินทางกลับมายังสถานที่ตามมาตรา ๙ และเมื่อได้เสียค่าใช้จ่ายไป
เป็นจานวนเท่าใด ให้เจ้าของเรือจ่ายคืนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
สิบห้าต่อปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ชาระครบถ้วน
ในการออกใบอนุญาตทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงหรือการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย แล้วแต่กรณี ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเรือได้
ชาระค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งแล้ว
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มี ค่ าบริก ารและค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด หางานสาหรั บแรงงานประมง
ให้ผู้จัดหางานเรียกเก็บจากเจ้าของเรือ และเจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องชาระค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาตรา ๑๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการ
ในด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด โดยจะจัดให้มีประกันที่คุ้มครอง
ด้านสุขภาพและสวัสดิการดังกล่าว หรือวิธีอื่นใดที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด ก็ได้
มาตรา ๑๓ เรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่สามร้อยตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องจัดให้มี
ที่พักอาศัยบนเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
มาตรา ๑๔ เรือประมงดังต่อไปนี้ ต้องมีใบรับรองว่าเรือผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่
และสภาพการทางานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
(๑) เรือที่ออกไปทาการประมงเกินกว่าสามวัน และมีความยาวตลอดลา โดยวัด จากจุด
ที่อยู่หน้าสุดของหัวเรือถึงจุดหลังสุดของท้ายเรือ เป็นระยะเส้นตรงขนานไปกับเส้นแนวน้าที่กาหนดไว้
ตั้งแต่ยี่สิบหกจุดห้าเมตรขึ้นไป หรือ
(๒) เรือที่ออกไปทาการประมงเกินกว่าสามวันและเดินเรือออกไปนอกน่านน้าไทย
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกาหนดระยะเวลาในการออกใบรับรอง
ซึ่งต้องไม่เกินสิบวันทาการ อายุใบรับรองซึ่งต้องไม่เกินห้าปี และให้มีอานาจกาหนดให้กรมประมง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสถาบันการตรวจเรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย เป็นผู้ออกใบรับรองแทนได้

784
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการแจ้งออกทาการประมงเจ้าของเรือต้องแจ้งหมายเลขใบรับรองตามวรรคหนึ่งด้วยทุกครั้ง
และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจะอนุญาตให้เรือออกไปทาการประมงได้เมื่อใบรับรองยังไม่หมดอายุ
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่แ รงงานประมงร้องเรียนว่าเจ้าของเรือมิได้ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือจะบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้แรงงานประมง
ไม่สามารถทนทางานต่อไปได้เพราะเหตุแห่งการร้องเรียนดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่ไปให้ การเป็นพยาน
ในเรื่องที่มีการร้องเรียนดังกล่าวมิได้
หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ขึ้นไปบนเรือประมงหรือเข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าของเรือเพื่อตรวจสภาพ
การทางาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ สอบถามข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ แรงงานประมง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อ เท็จ จริง หรือ ให้ส่ง เอกสารหรือ หลั ก ฐานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาดาเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) มีคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีคาสั่งเป็นหนังสือห้ามนาเรือออกทาการประมงในกรณีที่เรือมีสภาพไม่ปลอดภัย หรือ
เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการทางาน การปฏิบัติหน้าที่ ที่พักอาศัย อาหาร การคุ้มครอง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานบนเรือประมง หรือการจัดสวัสดิการในการทางาน ไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยต้องระบุเหตุผล
ในคาสั่งห้ามให้ชัดเจน
ในการใช้อานาจตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวต่อเจ้าของเรือ หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง
และเจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไม่กระทาหรืองดเว้นกระทาการใดอันเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศ
กาหนด
การปฏิบัติการตาม (๑) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ต้องกาหนดให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดความซ้าซ้อนใน
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๗ เมื่อได้รับการร้องขอหรือร้องเรียนหรือมีพยานหลักฐานเชื่อว่าเรือประมงที่มิใช่
เรื อ ประมงไทยมี สภาพบนเรือที่ เป็น อัน ตรายต่อ ชีวิต ความปลอดภั ย หรื อ สุข ภาพ อย่ างร้ายแรง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจขึ้นไปบนเรือและตรวจเรือประมงดังกล่าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร และ
ในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้กักเรือไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขกรณีดังกล่าวก็ได้
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๘ ผู้ใดขัด ขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอานาจเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
คณะกรรมการเปรีย บเที ยบตามวรรคหนึ่ง ให้ ป ระกอบด้วยผู้แทนสานั กงานอัยการสูงสุด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาหนดตามความเหมาะสม
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วันที่มี
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้แรงงานประมงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ให้สามารถใช้แทนใบรับรองแพทย์ตามมาตรา ๘ ได้จนกว่าจะสิ้นอายุของใบรับรองแพทย์นั้น
มาตรา ๒๒ การจัดให้มีที่พักอาศัยบนเรือประมงตามมาตรา ๑๓ ไม่ใช้บังคับกับเรือประมง
ที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่สามร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่มีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ เว้นแต่มกี ารขยายขนาดของตัวเรือ หรือที่พักอาศัย หรือระวางบรรทุกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้
ที่ถือเป็นการดัดแปลงเรือเป็นส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยซึ่งมาขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยภายหลังจากวันที่พระราชบั ญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เรือประมงที่เคย
จดทะเบียนเป็นเรือไทยและมีการขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยเพื่อไปจดทะเบียนเป็นเรือของรัฐชายฝั่งอื่น
ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงของรัฐชายฝั่งนั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหน้าที่ของ
เจ้าของเรือและการปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงที่มีความแตกต่างจากการทางานของลูกจ้างทั่วไป
เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทางานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อันเป็นการส่งเสริมและ
เพิ่มความสามารถในการประกอบกิจ การประมงของประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัติก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทางานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๑

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงานในงานประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๙๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญญั ติ นี้
เพื่อกาหนดให้ มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่า “พระราชบั ญ ญัติ เครื่ อ งมื อ แพทย์ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “เครื่ อ งมื อ แพทย์ ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““เครื่องมือแพทย์” หมายความว่า
(๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ายาที่ใช้ตรวจในหรือ
นอกห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมาย
เฉพาะสาหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลาพัง ใช้ร่วมกัน หรือ
ใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด
(ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
(ข) วินิจฉัย ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บ
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการ
ทางสรีระของร่างกาย
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต
(จ) คุมกาเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ
(ช) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือ
การวินิจฉัย
(ซ) ทาลายหรือฆ่าเชื้อสาหรับเครื่องมือแพทย์
(๒) อุปกรณ์เสริมสาหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (๑)
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดว่า
เป็นเครื่องมือแพทย์
ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (๑) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “อุปกรณ์เสริม” ระหว่างบทนิยามคาว่า “เครื่องมือแพทย์”
และคาว่า “ผลิต” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
““อุปกรณ์เสริม” หมายความว่า สิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
มุ่งหมายเฉพาะให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยหรือทาให้เครื่อ งมือแพทย์นั้นสามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายของเครื่องมือแพทย์นั้น”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้จดแจ้ง” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้แจ้งรายการละเอียด”
และคาว่า “ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
““ผู้จดแจ้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้ได้รับใบรับจดแจ้งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินกิจการด้วย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ ร่ า งกาย หรื อ ชี วิต ของมนุ ษ ย์ หรือ สั ต ว์ หรื อ ผลกระทบต่อ การสาธารณสุข ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว เพื่อกาหนดมาตรการ
ควบคุมกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาต
(ข) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครือ่ งมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด
(ค) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องจดแจ้ง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิก (๒) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑๗) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๗) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่นาเข้า”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) (๒๐) (๒๑) และ (๒๒) ของมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑๙) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในส่วนที่ ๑ กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครือ่ งมือแพทย์ ของหมวด ๒ การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและ
การอนุญาต การแจ้งรายการละเอียด และการจดแจ้ง
(๒๐) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่ าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒๑) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการผลิต นาเข้า
และขายเครื่องมือแพทย์
(๒๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงินและจ่ายเงินที่ได้จากการจัดเก็บในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ หรือการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการผลิต นาเข้า
และขายเครื่องมือแพทย์”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในด้านนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อเลขาธิการในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้ความเห็นชอบในเรื่องการพักใช้และเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อปฏิบัติการในส่วนที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย์ ของหมวด ๒ การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต
การแจ้งรายการละเอียด และการจดแจ้ง ให้มีผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู้ แ ทนสมาคมหรื อ มู ล นิ ธิ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค และผู้ แ ทนสมาคมหรื อ
ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ เป็นอนุกรรมการ โดยให้นา
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวตามมาตรา ๗ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในคณะอนุ กรรมการพิ จารณากาหนดค่ าขึ้นบั ญชีและค่าใช้จ่ ายให้มีผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็ น
อนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด ๒ การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาต
และการอนุญาต และการแจ้งรายการละเอียด แห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต
การแจ้งรายการละเอียด และการจดแจ้ง”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์
ตามมาตรา ๖ (๑) (ก) ให้ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้ว จึงจะผลิตหรือ
นาเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือ
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑) (ก) ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๘ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามที่กาหนด
ในประกาศตามมาตรา ๖ (๑) (ก) อยู่ในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดาเนินการต่อไป
ต้องยื่นคาขออนุญาตภายในกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว เมื่อยื่นคาขอดังกล่าวภายใน
กาหนดเวลาแล้วให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้นาความในมาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์
ตามมาตรา ๖ (๑) (ข) หรือ (ค) ให้ยื่นคาขอแจ้งรายการละเอียดหรือจดแจ้ง แล้วแต่กรณี และเมื่อ
ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้
การแจ้งรายการละเอียด การออกใบรับแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และการออกใบรับจดแจ้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑) (ข) หรือ (ค) ด้วย
มาตรา ๒๐ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามที่กาหนด
ในประกาศตามมาตรา ๖ (๑) (ข) หรือ (ค) อยู่ในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์
จะดาเนินการต่อไป ต้องยื่นคาขอแจ้งรายการละเอียดหรือจดแจ้งภายในกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้
ในประกาศดังกล่าว เมื่อยื่นคาขอดังกล่าวภายในกาหนดเวลาแล้วให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่ง
ไม่รับแจ้งรายการละเอียดหรือไม่รับจดแจ้ง
ให้นาความในมาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ตามที่กาหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๓) อยู่ใน
วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดาเนินการต่อไป ต้องยื่นคาขออนุญาตภายในกาหนด
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว เมื่อยื่นคาขอดังกล่าวภายในกาหนดเวลาแล้วให้ดาเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้นาความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) การขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งแล้ว
โดยสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข สาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย
ของตน”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) การนาเข้าเครื่องมือแพทย์สาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือ
ใบรับจดแจ้ง ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างและตัวแทนของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้ง
รายการละเอียด และผู้จดแจ้งด้วย
ให้ถือว่าการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของ
ผู้ จดทะเบี ยนสถานประกอบการ ผู้ รั บอนุ ญาต ผู้ แจ้ งรายการละเอี ยด หรื อผู้ จดแจ้ งด้ วย เว้ นแต่
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งพิสูจน์ได้ว่าการกระทา
ดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้”
มาตรา ๒๐ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๑๙ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ปรากฏในใบรับจดแจ้ง”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นคาขอก่อนวันที่
ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอและชาระค่า ธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นคาขอแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้น
การขอต่ออายุใบรับจดแจ้งและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนด
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หนา้ ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน
โดยแสดงเหตุผลในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุก็ได้
แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๙๑
การขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเมื่ อล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ
จะกระทามิได้
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันสิ้นอายุของ
ใบรับจดแจ้งที่ขอต่ออายุนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง และ
รั ฐ มนตรีไ ด้มี คาสั่ งให้ ผู้ ขอต่อ อายุใ บรั บจดแจ้งประกอบกิจ การไปพลางก่อน ถ้ า รั ฐมนตรี มีคาสั่งให้
ยกอุทธรณ์ให้นับแต่วันที่มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๓๑/๑ ในกรณีที่ข้อมูลตามที่จดแจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้จดแจ้ง
ต้องดาเนินการแจ้งข้อมูลต่อผู้อนุญาต
การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์
มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๕/๖ และ
มาตรา ๓๕/๗ ในหมวด ๒ การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต การแจ้ง
รายการละเอียด และการจดแจ้ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ส่วนที่ ๑
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์
มาตรา ๓๕/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ในส่วนนี้ ให้หมายความว่า
การพิจารณาคาขอ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรอง ใบจดทะเบียน
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ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง หรือใบรับรองการประเมิน ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องให้ความสาคัญด้านการส่งเสริม
การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศด้วย
มาตรา ๓๕/๒ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ นอกจากเจ้าหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์ กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร
ดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่ งมือแพทย์ตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
ต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามมาตรา ๓๕/๔ (๒) โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๓๕/๓ ให้ เ ลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมี อ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา ๓๕/๒
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ กรผู้เชี่ยวชาญ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกรณี
ที่มีเหตุผลและความจาเป็นอาจยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งบุคคล หน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
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ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดตามมาตรา ๓๕/๔ (๑) ทั้งนี้
อาจยกเว้นค่าขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๓๕/๔ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดทีจ่ ะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๕/๕ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๕/๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๕/๖ วรรคสาม
และค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๕/๓ วรรคสาม ให้เป็นเงินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา ๓๕/๒
(๒) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์
(๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตเครื่องมือแพทย์
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕/๖ ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการผลิต นาเข้า และ
ขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง หรือใบรับรองการประเมิน
แล้วแต่กรณี เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเครื่องมือแพทย์ใดอาจผิดมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการใช้
ให้นาความในมาตรา ๓๕/๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคาขอ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับ
อนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด ผู้จดแจ้ง ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขายเครื่องมือแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามมาตรา ๓๕/๔ (๒) โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๓๕/๗ การรับเงินตามมาตรา ๓๕/๒ วรรคสาม มาตรา ๓๕/๓ วรรคสาม และ
มาตรา ๓๕/๖ วรรคสาม และการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๕/๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗
หรือมาตรา ๒๔ ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามมาตรา ๑๙ ผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับการจดทะเบียน
สถานประกอบการ ได้ รั บ อนุ ญ าต ได้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ด หรื อ ได้ จ ดแจ้ งตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้ง
รายการละเอียด แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบ วันนับแต่วันเลิกกิจการ และให้ถื อว่า
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุนบั แต่
วันเลิกกิจการนั้น
การแจ้งเลิกกิจการของผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุจานวน
เครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการ
หากไม่แจ้งเลิกกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ให้ถือว่าใบอนุญาต
ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุด้วย
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ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔
ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามมาตรา ๑๙ ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่แจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุนบั แต่
วันที่เลิกกิจการ”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด
หรือผู้จดแจ้งตาย และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท แสดงความจานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอ
ประกอบกิจการนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้ง
รายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้ผู้แสดงความจานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุและให้ถือว่าผู้แสดง
ความจ านงเป็ นผู้ จดทะเบี ยนสถานประกอบการ ผู้ รั บอนุ ญาต ผู้ แจ้ งรายการละเอี ยด หรื อผู้ จดแจ้ ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือ
ผู้จดแจ้งตาย”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด ๔ หน้าที่ของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต
ผู้แจ้งรายการละเอียด และผู้ขาย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“หมวด ๔
หน้าทีข่ องผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ ับอนุญาต
ผู้แจ้งรายการละเอียด ผู้จดแจ้ง และผู้ขาย”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด
หรือผู้จดแจ้ง ผลิต นาเข้า ขายหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง เว้นแต่
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(๑) การเก็บรักษาชั่ว คราวโดยได้รับอนุญาตจากผู้ อนุญาตตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
(๒) การขายโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๓) การประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือ
ผู้จดแจ้งปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณภาพของการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๕)
(๒) จัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๗) และ
ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖ (๗) โดยครบถ้วน
(๓) จัดทาบันทึกการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ เพื่อการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และจัดทารายงานต่อผู้อนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
(๔) จัดทารายงานผลการทางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดาเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว
ต่อผู้อนุญาตไม่ว่าผลการทางานอันผิดปกติหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๕) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียน และระบบจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นาเข้า หรือขาย เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๖) จั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงสถานที่ ผ ลิ ต สถานที่ น าเข้า สถานที่ ข าย หรื อ สถานที่ เ ก็บ รักษา
เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
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(๗) จัดให้มีป้ายแสดงชื่อและคุณวุฒิของผู้ควบคุมในกรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๗)
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า หรือสถานที่ขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๘) แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุ ญาตขายเครื่องมือแพทย์ไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือในใบอนุญาตขาย
(๙) จัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภาพ มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุ ญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือ
ผู้จดแจ้ง ซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์โดยต้อง
ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
การแสดงฉลากและเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ ดูแลให้มีฉลาก หรือฉลากและเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ แล้วแต่กรณี
ตามที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งจัดไว้”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๔ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้ง
รายการละเอียด หรือผู้จดแจ้ง ซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑๓) แสดงอายุการใช้
คาเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์”
มาตรา ๓๑ ให้ ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนาเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือ
จดแจ้ง
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(๖) เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๐
หรือใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกตามมาตรา ๗๐/๑”
มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔๖/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือ
จดแจ้งไว้แล้วซึ่งมิใช่ความจริง”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด
หรือจดแจ้ง”
มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๗) แล้ว การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องผ่าน
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อปรากฏว่า
เครื่องมือแพทย์ใดมีคุณภาพ มาตรฐาน หรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ได้รับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือได้รับจดแจ้ง ไม่ปลอดภัยในการใช้ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน ให้เลขาธิการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด และผู้จดแจ้งแก้ไขรายการ
ที่ได้รับอนุญาต รับแจ้งรายการละเอียด หรือรับจดแจ้ง
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(๒) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขาย หรือผู้มีเครื่องมือแพทย์ไว้ในครอบครอง
เพื่อใช้ประโยชน์ แก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือมีไว้ในครอบครองนั้น
(๓) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขายเครื่องมือแพทย์ งดผลิต นาเข้า
หรือขายเครื่องมือแพทย์ หรือดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ และประกาศการกระทาอันฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามใน (๒) หรือ (๓) ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว และในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
(๕) เรี ย กเก็ บเครื่อ งมื อแพทย์ จากผู้ ผ ลิต ผู้ น าเข้า ผู้ ข าย หรื อ ผู้ มีไว้ใ นครอบครองหรือ
สั่งให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขาย จัดเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต นาเข้า หรือขายคืนจากท้องตลาด
ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด และมีอานาจสั่งให้ทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากพบว่า
เครื่องมือแพทย์นั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๔๖ ทั้งนี้ ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขาย หรือผู้มีไว้
ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว”
มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“การโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการโฆษณาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ ให้ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด ผู้จดแจ้ง และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต นาเข้า ขาย และการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๖ วรรคสอง”
มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด ๙ การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“หมวด ๙
การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือการยกเลิกใบรับจดแจ้ง”
มาตรา ๔๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๗๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาต
มีอานาจยกเลิกใบรับจดแจ้งหากภายหลังปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
(๒) เครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้เป็นเครื่องมือแพทย์ปลอมหรือเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย
ในการใช้
(๓) ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้หรือคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ไปเป็นยา
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย หรือเครื่องสาอางโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) เครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้ไม่มีคุณประโยชน์ตามที่ได้จดแจ้งโดยปรากฏผลจากเอกสาร
ทางวิชาการที่เชื่อถือได้”
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้อนุญาตกาหนดให้เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ได้แจ้งรายการ
ละเอียด หรือได้จดแจ้งไว้แล้วเปลี่ยนไปเป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ
วัต ถุอัน ตราย หรือเครื่องสาอาง ให้ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด ให้ใบอนุญาต
ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ
มาตรา ๗๒ คาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือ
ใบรั บ แจ้ ง รายการละเอี ย ด และค าสั่ ง ยกเลิ ก ใบรั บ จดแจ้ ง ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ จ ดทะเบี ย น
สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งทราบ แล้วแต่กรณี และในกรณี
ไม่พบตัวผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้ง หรือ
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ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ปิดคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต
ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง และให้ถือว่าผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต
ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดคาสั่ง
คาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด
และคาสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้งจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
มาตรา ๗๓ ภายใต้ บั ง คั บมาตรา ๔๖ ผู้ ถู ก เพิ กถอนใบจดทะเบีย นสถานประกอบการ
ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือผู้ถูกยกเลิกใบรับจดแจ้ง จะขายเครื่องมือแพทย์ของตน
ที่เหลืออยู่แก่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งอื่น
หรือผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควรได้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งเพิกถอนใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือคาสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้ง หรือวันที่ได้ทราบ
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่ผู้อนุญาตจะขยายกาหนดเวลาดังกล่าวให้”
มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้ง
รายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง หรือไม่ออกใบรับรองการประเมินตามมาตรา ๒๒ หรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ผู้ยื่น
คาขอมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนัง สือแจ้ง
การไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
ไม่ออกใบรับรองการประเมินตามมาตรา ๒๒ หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้ง
รายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอานาจ
สั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีคาขอของผู้อุทธรณ์
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มาตรา ๗๕ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งถูกสั่ง
พักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้ง
ซึ่งถูกยกเลิกใบรับจดแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้หรือคาสั่งเพิกถอน
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือคาสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑) (ก) โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑) (ก) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗
วรรคสาม หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑) (ข) โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง
รายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑) (ค) โดยไม่ได้รับใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๙๑ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์
ภายหลังที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดสิ้นอายุแล้ว แต่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งรายการละเอียดภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน
วันละหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ภายหลัง
ที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุแล้ว แต่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบจดทะเบียน
สถานประกอบการภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือยื่นคาขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละห้าร้ อยบาท
ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๙๒ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๙๒/๑ ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู้แจ้งรายการละเอียด
ตามมาตรา ๑๙ ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ หรือผู้จดแจ้งตามมาตรา ๑๙ ผู้ใดเลิกกิจการ
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู้แจ้งรายการละเอียด
ตามมาตรา ๑๙ ผู้ใดซึ่งใบอนุญ าตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด ไม่แจ้งตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู้ใดซึ่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการสิ้นอายุ
หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ไม่แจ้งตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๔๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๙ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๑) (๒)
(๓) (๔) หรือ (๙) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับอนุ ญาตหรือผู้แ จ้งรายการละเอียดผู้ใดจัดทาบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๑ (๓)
จัดทารายงานตามมาตรา ๔๑ (๔) จัดทาบันทึกข้อร้องเรียนตามมาตรา ๔๑ (๕) หรือจัดให้มีข้อมูล
เอกสารทางวิชาการตามมาตรา ๔๑ (๙) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๕) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๖) (๗) หรือ (๘)
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐๐/๑ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๙) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดจัดทาบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๑ (๓)
จัดทารายงานตามมาตรา ๔๑ (๔) จัดทาบันทึกข้อร้องเรียนตามมาตรา ๔๑ (๕) หรือจัดให้มีข้อมูล
เอกสารทางวิชาการตามมาตรา ๔๑ (๙) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๕) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๔๑ (๖) (๗) หรือ (๘)
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๕๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ แห่ ง พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๓ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๔ ผู้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ดซึ่ ง ผลิ ต หรื อ น าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์
ตามมาตรา ๖ (๑๓) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๑๓)
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ (๑) (ก)
หรือที่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดตามมาตรา ๖ (๑) (ข) ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๒)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบรับจดแจ้ง ตามมาตรา ๖ (๑) (ค) ผิดมาตรฐาน
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๒) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนาเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต
แจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
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ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนาเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือ
จดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๕๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐๙/๑ ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับจดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๖)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๖) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๓ ผู้นาเข้าเครือ่ งมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของมาตรา ๑๑๔ แห่ ง พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๕ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นตามมาตรา ๖๑ (๕)
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๐ ผู้ รั บอนุ ญาต ผู้ แจ้ งรายการละเอี ยด ผู้ จดแจ้ ง หรื อผู้ มี หน้ าที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การผลิต นาเข้า ขาย หรือการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ดผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๕๙ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๐ บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คาขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
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มาตรา ๖๒ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับ
พระราชบั ญญั ติ เครื่ องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ นี้ จนกว่ าจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้นามาใช้บังคับกับส่วนที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ในหมวด ๒
การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต การแจ้งรายการละเอียด และการจดแจ้ง
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยได้ทาความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติ
บางประการที่เป็นข้อจากัดต่อการดาเนินกิจการเครื่องมือแพทย์ในปั จจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุม
เครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นข้อจากัด โดยการกาหนด
กลุ่ ม เครื่ องมือแพทย์ ห รื อเครื่ องมื อแพทย์ ต ามระดับ ความเสี่ ยงที่ อาจก่อ ให้ เกิ ดอั นตรายหรือผลกระทบต่ อ
การสาธารณสุข และเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง ปรับลดมาตรการ
ควบคุมการส่งออกเครื่องมือแพทย์ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องมือแพทย์
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่ องมือแพทย์ ตลอดจน
แก้ไขบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๒๕
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๘๖
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๓๗) และ (๓๘) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและข้าราชการตารวจ
ซึ่งดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) รองผู้กากับการจราจร
(ข) สารวัตรจราจร
(ค) รองสารวัตรจราจร
(ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร
(จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร
(ฉ) ข้าราชการตารวจตาแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร
(๓๘) “หั ว หน้ า เจ้ าพนั กงานจราจร” หมายความว่า ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่งชาติ หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้กากับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่ งตั้งจากผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “เจ้ า พนั ก งานจราจร” ในพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคาว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้แก้ไขคาว่า “เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่ ”
ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคาว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง เว้นแต่
ในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่”
เป็นคาว่า “ตารวจ”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๔/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการจราจร ให้สานักงานตารวจแห่งชาติและ
กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง
ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสาเนาภาพถ่าย
ใบอนุญาตขับขีต่ ามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้ถอื ว่าผู้ขบั ขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) ขับในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานจราจร ไม่ว่าพบด้วยตนเอง หรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์
หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดว่ า ผู้ ขั บ ขี่ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนและมีโทษปรับ เจ้าพนักงานจราจรจะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้นั้นชาระค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบก็ได้
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขบั ขี่
สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วย
พยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
เพื่อให้ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบสั่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กาหนด
ให้ น าความในวรรคสองมาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานจราจรพบการกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ด้วย
โดยอนุโลม
เกณฑ์การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบและแบบของใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๐/๒ และมาตรา ๑๔๐/๓
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๐/๑ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทาง
ไปรษณี ย์ ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสองและวรรคสาม แล้ ว ให้ ถื อว่ าเจ้า ของรถหรือผู้ ครอบครองรถ
ได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์
ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ จ ะมี ก ารพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไม่ มี ก ารได้ รั บ หรื อ ได้ รั บ หลั ง จากวั น นั้ น เมื่ อ เจ้ า ของรถหรื อ
ผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งดังกล่า วแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้กระทา
ความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถจะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่ หรือในกรณี ที่ไม่มี
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ผู้ ใ ดยอมรั บ ว่ า เป็ น ผู้ ขั บ ขี่ เจ้ า ของรถหรื อ ผู้ ค รอบครองรถซึ่ ง ไม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
ให้พนักงานสอบสวนเชื่อได้ว่าตนเองมิได้เป็นผู้ขับขี่นั้น
มาตรา ๑๔๐/๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้ใด
ตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไป
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ
ยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ดังกล่าว หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่
หรือยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้
เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับรถ
ในขณะที่อยู่ในสภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกร่วมกันกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับขี่ ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือบันทึกการยึด
ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขับขี่ผู้นั้น โดยแจ้งการสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่
พร้อมด้วยเหตุผลในการสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ให้ผู้ขับ ขี่ดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งมอบหลักฐานการสั่งยึด
ใบอนุญาตขับขี่นั้นให้แก่ผู้ขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาบันทึกการยึดใบอนุญาต
ขับขี่ และให้ส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลดังกล่าว ไปยังนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการตามกฎหมายต่อไป”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๑ เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว
ให้ชาระค่าปรับภายในเวลาที่กาหนดไว้ในใบสั่ง ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ชาระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สั่ งจ่ ายให้ แก่ ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ พร้ อมด้ วยส าเนาใบสั่ งไปยั งสถานที่ ที่ระบุไว้ ในใบสั่ ง หรื อ
โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ
รับชาระเงิน ตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
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(๒) ชาระค่าปรับที่สถานีตารวจ โดยชาระตามจานวนที่กาหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจานวน
ที่ พ นั ก งานสอบสวนเปรี ย บเที ย บ และในกรณี นี้ ให้ พ นั ก งานสอบสวนทุ ก ท้ อ งที่ มี เ ขตอ านาจใน
การเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร
เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชาระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๓
มาตรา ๑๔๒/๔ มาตรา ๑๔๒/๕ มาตรา ๑๔๒/๖ มาตรา ๑๔๒/๗ และมาตรา ๑๔๒/๘
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิด
ความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ
ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่
ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การกาหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน โดยวิธีดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในการกาหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้คานึงถึงประเภทของ
ใบอนุญาตขับขี่ และเหตุแห่งการกระทาความผิดด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน
ตามที่กาหนดไว้ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในแต่ละท้องที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๑๔๒/๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม ให้ทาเป็นหนังสือ
และให้ แ จ้ ง ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญาตขับ ขี่แ ก่ผู้ ไ ด้รั บใบอนุญาตขั บขี่ ท ราบ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการ
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้แจ้งคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบ
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
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มาตรา ๑๔๒/๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ซึ่ ง ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ใ นการขั บ รถหรื อ
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม อาจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถ
และวินัยจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดได้
ให้กรมการขนส่งทางบกจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร ตามหลักสูตร
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนด
การจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามวรรคสอง กรมการขนส่งทางบก
อาจมอบหมายให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองดาเนินการก็ได้
ในการอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔๒/๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรา ๑๔๒/๓ มีสิทธิได้รับคืน
คะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัดไปอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
โดยยื่นคาขอต่อหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๔๒/๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง หากการกระทาความผิดดังกล่าวมีเหตุหรือก่อให้เกิดหรือ
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง หรือ
มีพฤติการณ์หลบหนีเมื่อตนเองก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือ และให้แจ้งคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบ พร้อมทั้งข้อหาในการกระทาความผิด กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ โดยแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๔/๑
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔๒/๖ ใน กร ณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ขั บ ขี่ ผู้ ใ ดถู กสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญาตขั บ ขี่
ตามพระราชบัญญัตินี้เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก
หากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้น สมควรถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกิน
เก้ าสิ บวั น ให้ แ จ้ งนายทะเบี ยนตามกฎหมายว่ าด้ ว ยรถยนต์ หรื อกฎหมายว่ าด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก
พร้อมด้วยข้อหาในการกระทาความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการ
พิจารณาสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งทาการบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๒/๗ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดเคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา ๑๔๒/๖ มาแล้ว และ
ได้กระทาความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้อีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๖ หากผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ผู้ บั ญ ชาการหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จาก
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขีผ่ ู้นั้นสมควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้ง
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พร้อมด้วยข้อหาใน
การกระทาความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการพิจารณาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
ทาการบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๒/๘ ผู้ได้รับคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ หรือมาตรา ๑๔๒/๕
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามมาตรา ๑๔๒/๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา
๑๔๒/๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
(๒) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเป็นผู้ออกคาสั่งให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๓) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) เป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
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หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขัดคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐/๒ หรือมาตรา ๑๔๐/๓ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑/๑ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ จัตวา ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้ รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐
วรรคสอง เป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อ
พนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทาความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งภายใน
สามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และผู้แทนของนิติบุคคลได้แจ้ง
ต่อพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ขับขี่ไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดนั้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอืน่
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดทราบตามชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใด
ที่ผู้แทนของนิติบุคคลแจ้งต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้แทนของนิติบุคคลทราบ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต่อไป”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิกมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ
ประกาศ กฎ หรือคาสั่งใดที่อ้างถึง “เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ให้ถือว่าอ้างถึง
“เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ บรรดาใบรั บ แทนใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ที่ อ อกตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสาม
แห่ งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และ
ยังมีผลใช้บังคับ ให้ ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในใบรับแทน
ใบอนุญาตขับขี่นั้น
มาตรา ๒๐ บรรดาคาสั่งยึดใบอนุญ าตขับขี่ที่ออกตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่ อ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละยั ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่นั้น ทั้งนี้ ผู้ขับขี่
ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และหากได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึดแล้ว ให้ถือว่าเป็นคาขออุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
คาขออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้แล้วและพิจารณายังไม่แล้วเสร็จอยู่ในวั นที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และคาขออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ บรรดาข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ
หรือกฎ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ การออกข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎ ตามมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๐/๒ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๕ และ
มาตรา ๑๔๒/๘ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย
ในการจราจรทางบก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๑

พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๒

พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๙๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๒๒
เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๑๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒
เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๘๐ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๙ หนา ๔๔
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๕
เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑๓
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๑ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑๔
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๖๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๒/๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มาตรา ๖๖/๑
มาตรา ๖๖/๒ มาตรา ๖๖/๓ มาตรา ๖๖/๔ มาตรา ๖๖/๕ มาตรา ๖๖/๖ มาตรา ๖๖/๗
มาตรา ๖๖/๘ มาตรา ๖๖/๙ มาตรา ๖๖/๑๐ มาตรา ๖๖/๑๑ และมาตรา ๖๖/๑๒ ของหมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ส่วนที่ ๒/๑
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๖๖/๑ ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งฟ้องเป็นครั้งแรกต่อศาลปกครองสูงสุด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๖๖/๒ ศาลปกครองมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) คดีพิพาทอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้
มาตรา ๖๖/๓ ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย
(๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อํานาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๖) การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ เ กี่ ย วกั บ คํา วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าท
ตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๗) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทที่กฎหมาย
กําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด
(๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๖๖/๔ ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนถึงวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นคําขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจยื่นคําขอและคู่กรณีฝ่ายอื่นตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณีเช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณา
พิพากษาเห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบ
ให้ศาลดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้ สําหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ศาลอาจดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้
เมื่อ องค์ค ณะพิจ ารณาพิพ ากษาเห็น สมควรให้มีก ารไกล่เ กลี่ย ข้อ พิพ าทและคู่ก รณียิน ยอม
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการ
ศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในสํานวนคดีนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคํานึงถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น
มาตรา ๖๖/๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลาการ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกําหนด โดยต้องไม่ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไป
โดยไม่สมควร
มาตรา ๖๖/๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตนเป็นกลาง และปราศจาก
อคติในการปฏิบัติหน้าที่
ให้นําความในมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การคัดค้านและการถอนตัวของตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม
มาตรา ๖๖/๗ แนวทาง ความเห็นชอบ คําสั่ง หรือการดําเนินการใด บรรดาซึ่งกระทําลงใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครอง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลาการเจ้าของสํานวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้
มาตรา ๖๖/๘ ห้า มมิใ ห้คู่กรณีที่เ ข้า ร่ว มในการไกล่เกลี่ยข้อ พิพ าท ตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท หรือ บุคคลอื่นใด นําเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง หรือนําสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือ
เพื่อดําเนินการอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ
(๑) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทําโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนํามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๕) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดเผยหรืออ้างอิงได้
ตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเป็นพยานหลักฐานที่นําสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือการดําเนินการอื่นใด โดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง
ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ ศาล หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลอื่นใดรับฟังหรือนําข้อเท็จจริง
ที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์
มาตรา ๖๖/๙ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีการถอนคําฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนคําฟ้องได้ หรือศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีนั้นจาก
สารบบความโดยเหตุอื่น
(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสําเร็จในประเด็นแห่งคดีทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐
(๓) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีคําสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง เมื่อตุลาการ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจ
สําเร็จได้ เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๖๖/๑๐ ในกรณีที่ก ารไกล่เ กลี่ย ข้อ พิพ าทในคดีป กครองสํา เร็จ และทํา ให้ป ระเด็น
แห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททําให้
คดีเสร็จสิ้นไปบางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้
แล้วให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและนํามารวมพิพากษากับข้อพิพาทที่ตกลงกันได้
ไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๖๖/๑๑ ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ เว้นแต่ในเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
(๒) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การอุทธรณ์คําพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นต่อศาลที่มีคําพิพากษาภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษา
มาตรา ๖๖/๑๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามความในส่วนนี้
ให้ดําเนินการตามมาตรา ๖ ด้วย”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณี
มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีกทางหนึ่ง สมควรเพิ่มบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมให้
การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก หนา ๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หนา ๒๖
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก หนา ๑๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก หนา ๔
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘)
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๘ ก หนา ๕
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๖
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หนา ๘
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ลําดับที่
๑๒

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๔๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลแพ่งตลิง่ ชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่ง
พระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้จัดตั้ง
(๑) ศาลแพ่งขึ้นในกรุงเทพมหานคร เรียกว่า “ศาลแพ่งตลิ่งชัน ” “ศาลแพ่งพระโขนง”
และ “ศาลแพ่งมีนบุรี”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) ศาลอาญาขึ้นในกรุงเทพมหานคร เรียกว่า “ศาลอาญาตลิ่งชัน” “ศาลอาญาพระโขนง”
และ “ศาลอาญามีนบุรี”
ศาลแพ่งและศาลอาญาตามวรรคหนึ่งจะจัดตั้งในเขตใดของกรุงเทพมหานครและจะเปิดทาการ
เมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ให้ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลแพ่งมีนบุรี เป็นศาลชั้นต้น
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรมอื่น
ให้ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรมอื่น
มาตรา ๕ ศาลแพ่ ง ตลิ่ ง ชั น และศาลอาญาตลิ่ ง ชั น มี เ ขตตลอดท้ อ งที่ ข องเขตตลิ่ ง ชั น
เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖ ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงมีเขตตลอดท้องที่ของเขตบางนา
เขตประเวศ เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗ ศาลแพ่งมีน บุรีและศาลอาญามีนบุรีมีเขตตลอดท้องที่ของเขตคลองสามวา
เขตคันนายาว เขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้ง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจรเข้บัว
เขตสะพานสูง เขตสายไหมเฉพาะแขวงสายไหมและแขวงออเงิน และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘ ในระหว่างที่ศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชันยังไม่ได้เปิดทาการตามมาตรา ๓
วรรคสอง ให้ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ยังคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาในเขตท้องที่
ตามมาตรา ๕ อยู่ต่อไป และเมื่อเปิดทาการศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชันแล้ว ให้ยุบเลิก
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ในระหว่ างที่ ศาลแพ่ งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงยั งไม่ ได้ เปิ ด ท าการตามมาตรา ๓
วรรคสอง ให้ศาลจังหวัดพระโขนงยังคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาในเขตท้องที่
ตามมาตรา ๖ อยู่ต่อไป และเมื่อเปิดทาการศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงแล้ว ให้ยุบเลิก
ศาลจังหวัดพระโขนง
ในระหว่างที่ศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรียังไม่ได้เปิดทาการตามมาตรา ๓ วรรคสอง
ให้ศาลจังหวัดมีนบุรียังคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาในเขตท้องที่ตามมาตรา ๗
อยู่ต่อไป และเมื่อเปิดทาการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีแล้ว ให้ยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙ เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ทาการศาลแพ่ ง ตลิ่ง ชัน ศาลแพ่ งพระโขนง ศาลแพ่ งมีน บุรี
ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี ให้โอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี ไปยังศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี แล้วแต่กรณี และให้ศาลที่รับโอนคดี
มีอานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป รวมทั้งให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ศาลที่โอนคดีได้ดาเนินการไว้
ก่อนวันเปิดทาการเป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีนั้นด้วย
มาตรา ๑๐ ให้ น าวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจั ด ตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง
และศาลอาญามีนบุรี สาหรับคดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ค าสั่ ง หรื อ มติ ใ นเรื่ อ งใดที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น เปิ ด ท าการศาลตามมาตรา ๓ วรรคสอง ที่ อ้ า งถึ ง
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง หรือศาลจังหวัดมีนบุรี ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ ข้อกาหนด
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติในเรื่องนั้น อ้างถึงศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง
ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง หรือศาลอาญามีนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๒ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ปั จ จุ บั น ศาลจั ง หวั ด ตลิ่ ง ชั น
ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี มีสถิติคดีรับใหม่จานวนมาก และเมื่อพิจารณาเฉพาะคดีที่อยู่
ในอานาจของศาลจังหวัดปรากฏว่ามีปริมาณคดีรับใหม่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับปริมาณคดีรับใหม่ของศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการศาลยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณคดีและมีผู้พิพากษา
ที่มีอาวุโสในระดับเดียวกันเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป็นเอกภาพ
และส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรแยกประเภทคดีแพ่ง
คดีอาญา และคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ออกจากกัน โดยจัดตั้งศาลชั้นต้นขึ้นใหม่
ให้มีฐานะเทียบเท่าศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และ
ศาลอาญาธนบุ รี และโดยที่มาตรา ๑๘๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่า
บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพง เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗
พระโขนง ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
และอานวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอดรถใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กาหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงรถไฟและรถราง
“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุที่ไม่อาจนารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่
“ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย
อนุญาตให้จอดรถได้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“พนักงานส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อย
ต้องคานึงถึงขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเทศบาลตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคั บพระราชบัญญัตินี้กับเทศบาลตาบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงอานาจของเจ้าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก แต่ในการออกประกาศ ข้อบังคับ
หรือระเบียบตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อน
เว้นแต่เป็นการกาหนดในลักษณะที่มีผลเป็นการทั่วไปในทุกท้องที่ อานาจดังกล่าวเจ้าพนักงานจราจร
จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็น ผู้ดาเนินการแทนภายในพื้นที่ข ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้
มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ใน
การจัดระเบียบการจอดรถ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประเภทของรถตามพระราชบัญญัตินี้ และจัด ให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือ
ในที่สาธารณะสาหรับรถแต่ละชนิดหรือประเภท
(๒) กาหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ
(๓) กาหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ทางหลวงและที่สาธารณะตาม (๑) หมายถึงทางหลวงและที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วงใด
ผ่านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่ดูแลรักษา
จะมอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การจอดรถก็ได้
เมื่อมีข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจะกาหนดเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราว เมื่อมีเหตุ ฉุกเฉินจาเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ได้
มาตรา ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อปฏิบัติการ
ในเขตหน้าที่และอานาจของตน
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้ง
มาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการจอดรถในที่จอดรถให้เป็นไปตามระเบียบการจอดรถ
(๒) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถตามอัตราและวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องไม่มีลักษณะให้ผู้เสียค่าธรรมเนียมต้องไปเสียค่าธรรมเนียม
ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ที่จอดรถ
(๓) สั่งให้ผู้จอดรถในที่ที่มีกฎหมายห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเคลื่อนย้าย
รถออกไปจากที่ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่พบผู้ขับขี่รถนั้น จะใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถหรือ
เคลื่อนย้ายรถไปไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดจะมีอานาจตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตทิ ้องถิน่
เมื่อมีการดาเนินการตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง มีอานาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถ
ให้เป็นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงและ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการดาเนินการตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ใช้บังคับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและให้พ นักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๘ (๑) มีอานาจว่ากล่าวตักเตือนหรือเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน หรือจะส่งให้พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาดาเนินการเปรียบเทียบก็ได้
ในการตราข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ นตามมาตรานี้ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นหารื อกั บหั วหน้ า
หน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่มีอานาจ
ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น เพื่อวางหลักเกณฑ์การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สอดคล้องและไม่ซ้าซ้อนกัน
มาตรา ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทาหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จอดรถแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวง
ดังกล่าวอย่างน้ อยต้องมีมาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการป้องกัน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตรการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๑๑ เงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษารถ และค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ส่งให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ปรับ เงินค่าปรับที่ได้ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ในกรณีที่มีการมอบให้เอกชนทาหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๐ เงินค่าธรรมเนียม
ที่จัดเก็บได้ให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน
มาตรา ๑๒ ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะกาหนดให้ผู้ซึ่งฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวหรือผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งไม่เกินหนึ่งพันบาทก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ใดไม่ชาระค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี คานวณถึง
วันที่ชาระครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถที่อยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
ไว้ได้จนกว่าจะได้รับชาระค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษโดยในการยึดหน่วงดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
และอานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
มาตรา ๑๓ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือคาสั่งอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพ้นกาหนดเวลาสองปีให้พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือคาสั่งดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ
มาตรา ๑๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน ให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจอดรถที่เหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดรถในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๐๘
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เจ้าพนักงานตารวจศาล
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานตารวจศาล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีเจ้าพนักงานตารวจศาลทาหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนี
และผู้ ที่ ไ ม่ป ฏิ บัติต ามหมายเรี ยกหรือค าสั่ งศาล ซึ่ ง การตราพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้ องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตเิ จ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม
“เจ้าพนักงานตารวจศาล” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าพนักงานตารวจศาลในจานวน
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความไม่ซาซ้
้ อน
มาตรา ๕ เจ้าพนักงานตารวจศาลมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล
(๒) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในบริเวณศาล
(๓) รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้างของศาลและสานักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทาหรือได้กระทาการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของศาลและสานักงานศาลยุติธรรม
(๔) ปฏิบัติต ามคาสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ ไ ด้รับการปล่อ ยชั่ ว คราวโดยศาลแล้วหนีหรื อจะหลบหนี หรื อ ถ้ามี เหตุจาเป็นที่ไม่สามารถ
ขอความช่ว ยเหลือจากพนั กงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือ
จาเลยนั้นได้ และเมื่อจับได้แล้ว ให้นาผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว
(๕) เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งตั้ง
เจ้าพนั กงานตารวจศาลเป็น ผู้จัด การตามหมายจับ และหากศาลเห็นสมควร ศาลอาจให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักงานตารวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้
มาตรา ๖ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานต ารวจศาล ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่ เ ป็ น ข้าราชการการเมือ ง ผู้ ด ารงตาแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิ ก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อ านาจพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามวรรคหนึ่ งและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูต รที่คณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการศาลยุติธรรมประกาศกาหนดเป็นเจ้าพนักงาน
ตารวจศาล
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) สานักงาน
ศาลยุติธรรมอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๘ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สานักงานศาลยุติธรรม
ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตารวจ
ตามกฎหมายดัง กล่ า ว ทั้ ง นี้ การมี แ ละใช้ อ าวุธ ปืน เครื่ อ งกระสุ นปื น วั ต ถุ ร ะเบิด ดอกไม้เพลิง
สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ในการปฏิ บัติห น้าที่ ต ามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เ จ้ า พนั กงานตารวจศาลเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มีสถานการณ์อันอาจกระทบต่ อ
การทาหน้าที่ของผู้พิพากษาในการอานวยความยุติธรรม และมีกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดยศาลหลบหนี รวมทั้งมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาสั่งศาล ซึ่งถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถ
จับกุมได้ ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า อาจทาให้ผู้กระทาความผิดไม่ได้รับการลงโทษ สถานการณ์
ดั งกล่ าวเกิ ดจากการที่ ไม่ มี บุ คลากรของศาลที่ มี ฐ านะเป็ น พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อ ต ารวจในการรั ก ษา
ความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร ทรัพย์สิน และ
อาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม ตลอดจนอานวยการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหา
จ าเลยหรื อบุ คคลเหล่ านั้ น ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินคดีของศาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพ
สมควรกาหนดให้มีเจ้าพนักงานตารวจศาลทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม และดาเนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ต้องหาและจาเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว หรือผู้ที่ศาลได้ออกหมายจับแล้ว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ จาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิ จาพนักงานตํารวจศาล
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๕๓
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการตารวจ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติตารวจแห่ง ชาติ (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ข้าราชการตารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหา
เป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใดอันเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มี หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทา
ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่
ข้าราชการตารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณา ดาเนิน การทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่า ผู้นั้น
ยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินั ยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มี
คาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ความในมาตรานีม้ ิให้ใช้บังคับแก่ขา้ ราชการตารวจซึง่ ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๙๕”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๙๔/๑ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐมีมติชี้มู ลความผิด ข้าราชการตารวจผู้ ใ ด
ซึ่ งออกจากราชการแล้ ว การด าเนิ นการทางวิ นั ยและสั่ งลงโทษแก่ ข้ าราชการต ารวจผู้ นั้ นให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฎปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวิ นัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗

๒

ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง มอบอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๘ ก หนา ๖
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙

๓

ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแกไชเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๘ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙

๔

ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรือ่ ง ยกเลิกประกาศ
คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่
๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก หนา ๑๓
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

๕

พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๖

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หนา ๒๐
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หนา ๒๔
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๘

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หนา ๒๘
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๙

พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑๐
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปญหาการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ

เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง หนา ๓๑
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๑

พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑๗
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ทรัพย์อิงสิทธิ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์อิงสิทธิ” หมายความว่า ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“อสังหาริมทรัพย์ ” หมายความว่า ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มี
โฉนดที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๔ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี
ทรัพย์อิงสิทธิมีกาหนดเวลาได้ไม่เกินสามสิบปี
การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์
ห้องชุดจะกระทามิได้
การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจานองหรือการใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ให้กระทาได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจานองหรือผู้รับหลักประกัน หรือผู้มีสิทธินั้น
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ เมื่อได้รับคาขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตามมาตรา ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิให้ทาเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับ มอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ฉบับหนึ่ง
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สานักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๖ การขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตามมาตรา ๔ การจดทะเบียนและการออกหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิตามมาตรา ๕ การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิตามมาตรา ๑๔ และการเพิกถอนหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ ใ ดสู ญ หายหรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ
ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธินั้นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อได้มีการออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิแล้ว ให้หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิฉบับเดิม
เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๘ ทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกมิได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ดิน ที่มีการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกออกเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่น
เข้าเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้
มาตรา ๙ เมื่อมีการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ใด เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
จะก่ อ ตั้ ง ทรั พ ยสิ ท ธิ ใ ด ๆ ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น มิ ไ ด้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สือ จาก
ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่บุคคลอื่น หรือการใช้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการชาระหนี้โดยการจานองหรือ
การใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
มาตรา ๑๐ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์อิงสิทธิต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย
มาตรา ๑๑ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้ง
ทรัพย์อิงสิทธิเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งอสังหาริมทรัพย์
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ยังคงเป็นสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิต้องแจ้งเหตุดังกล่าว
ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน
ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือสร้างขึ้นใหม่
ในอสังหาริ มทรัพย์ ตกเป็น ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เมื่อทรั พ ย์อิงสิ ทธิระงับลง เว้นแต่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่างอื่น
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการกระทาต่อห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๑๒ ทรัพ ย์อิง สิท ธิส ามารถโอนให้แ ก่กัน หรือ ใช้เ ป็น หลัก ประกัน การชาระหนี้
โดยการจานองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ทรัพย์อิงสิทธิสามารถตกทอดทางมรดกได้
การทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบ
โดยเร็ว ทั้งนี้ ตามประเภทนิติกรรมและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์อิงสิทธิและมีการผิดสัญญาระหว่างผู้โอนทรัพย์อิงสิทธิ
และผู้รับโอนทรัพย์อิงสิทธิอันเป็นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นต้องไม่
กระทบถึงสิ ทธิข องบุ คคลภายนอกผู้ท าการโดยเสีย ค่า ตอบแทนและโดยสุ จริ ต และได้จ ดทะเบียน
โดยสุจริตแล้ว
มาตรา ๑๔ เจ้ า ของอสังหาริมทรัพ ย์ ซึ่งเป็ นผู้ท รงทรัพ ย์ อิงสิ ทธิ อาจยกเลิ กทรัพ ย์อิงสิทธิ
ก่อนครบกาหนดเวลาได้ เว้นแต่ในกรณีที่การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธินั้นจะกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้ทาการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว
มาตรา ๑๕ เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คืนแก่
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
จะตกลงเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๖ การดาเนินการออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม หรือ
การดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้กรมที่ดินหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้
ให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้หลังหักค่าใช้จ่ายตามวรรคสองเป็นรายได้ของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขตนั้น
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มีลั กษณะเป็ น สิ ทธิตามสัญ ญาที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สั ญ ญาโดยเฉพาะ
ซึ่งมีข้อจากัดบางประการในการนาไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้ ว ยการเช่าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อพาณิ ช ยกรรมและอุต สาหกรรมมี ขอบเขตการบั งคับ ใช้ ที่ จากัด ท าให้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวในหลายกรณี สมควรกาหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการชาระหนี้โดยการจานองได้ อันจะส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตทิ รัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๙๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือศาลหรือองค์กรอัยการ
หรือรัฐสภา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในกากับของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึง
ส่วนราชการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลั งรัก ษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ที่ราชพัสดุ ได้แก่
(๑) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด
(๒) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
(๓) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย
มาตรา ๗ อสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นที่ราชพัสดุ
(๑) ที่ดิน รกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย
(๒) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ห รื อ สงวนไว้
เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน
(๓) อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) อสังหาริมทรัพย์ขององค์การมหาชน ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได้หรือทรัพย์สินขององค์การมหาชนนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

(๕) อสั ง หาริ มทรั พย์ ของสถานศึกษาของรัฐที่ เป็นนิติบุค คล ซึ่ ง ได้มาโดยมีผู้ อุทิศให้ห รือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของสถานศึกษานั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๖) อสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัด ตั้ง ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๗) อสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นที่ราชพัสดุ
มาตรา ๘ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบารุงรักษาที่ราชพัสดุ ส่วนการใช้และ
การจัดหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
คณะกรรมการทีร่ าชพัสดุ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น และอธิ บ ดี ก รมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง เป็ น กรรมการ
โดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ด้า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า นที่ดิ น หรื อ ด้ านการพั ฒนาอสั งหาริม ทรั พ ย์ จ านวนสามคน
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตัง้ ข้าราชการของกรมธนารักษ์จานวนไม่เกินสองคน เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไ ด้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
จะไม่แต่งตั้งก็ได้
ให้ผู้ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง แทนตาแหน่ง ที่ว่า งอยู่ใ นตาแหน่ง เท่า กับ วาระที่เ หลือ อยู่ข องผู้ซึ่งตน
ดารงตาแหน่งแทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่ มาประชุ มหรื อไม่ อาจปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการที่ มาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งคณะกรรมการทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล
บารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
การจัดทาและการขึน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ
มาตรา ๑๗ ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น เมื่ อ ได้ มี
การถอนสภาพที่ดินจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์
ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ ให้กรมที่ดินแจ้ง
กรมธนารักษ์ทราบโดยเร็ว เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(๒) กรณีที่ดินที่สงวนหรื อหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่สงวน
หรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย ให้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้ และเมื่อส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้แจ้งกรมธนารักษ์ทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขรายการ
ทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง
(๓) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งที่ราชพัสดุนอกเหนือจากกรณีตาม (๑)
และ (๒) ให้จัดส่งต้นฉบับหนังสือสาคัญสาหรับที่ดิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุนั้น
รวมทั้งรายการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่กรมธนารักษ์โดยเร็ว เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ก่อนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดินและ
สถานะของที่ดินให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๔
การใช้ การเรียกคืน และการจัดหาประโยชน์ทรี่ าชพัสดุ
มาตรา ๑๙ ที่ราชพัสดุให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และ
อานาจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง
ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ราชพัสดุและขอทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้ที่ราชพัสดุ มีหน้าที่ใช้ที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความตกลงที่ทาไว้กับกรมธนารักษ์ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ดูแลและบารุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ แก่ที่ราชพัสดุ
(๒) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุเสนอต่อกรมธนารักษ์
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีการใช้ รื้อถอน หรือดัด แปลงที่ราชพัสดุ หรือกระทาการใด ๆ
อันมีผลกระทบต่อสาระสาคัญหรือสถานะของที่ราชพัสดุ โดยยังเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม
ให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อแก้ไขรายการทะเบียนที่ราชพัสดุ
ให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
ให้แจ้งและขอทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ใหม่
มาตรา ๒๒ ให้ก รมธนารัก ษ์เ รีย กคืน ที่ร าชพัส ดุจ ากส่ว นราชการหรือ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เลิกใช้ที่ราชพัสดุ
(๒) ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาต
(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑
(๔) ไม่ใช้ที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์
กรณีตาม (๓) ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน ส่วนกรณีตาม (๔) ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ส่วนราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลที่ไม่ใช้ที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กาหนด

879
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อกรมธนารักษ์ได้เรียกคืนที่ราชพัสดุแล้ว แต่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ไม่ส่งคืนที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กาหนด ให้กรมธนารักษ์เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีอานาจ
ในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่
จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การปกครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั กษา และใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ต่ อ กรมธนารั ก ษ์ ทั้ งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๔ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นทางราชการของส่ ว นราชการหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระทรวงการคลัง
สามารถนามาจัดหาประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
และให้กระทาได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนการดาเนินภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) การสาธารณประโยชน์ห รือสาธารณกุศล การสงเคราะห์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
ของข้าราชการ
(๓) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๖ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยให้ทาเป็นสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากสัญญาเช่า
กับกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุจากบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ โดยต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการจัดหาประโยชน์
(๒) สภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุนั้น
(๓) อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าเช่าที่จะได้รับ
(๕) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ตกหรือจะตกเป็นของกระทรวงการคลัง อันเป็นมูลค่า
ในเวลาที่สัญญาสิ้นสุดลง
มาตรา ๒๘ การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ ซึ่งมีราคาที่ราชพัสดุเกินกว่าห้าร้อยล้านบาท
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอ
โครงการ การทาสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา การกากับดูแลและติ ดตามผล และ
การกาหนดค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า
ราคาที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง สาหรับกรณีที่ดินให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๒๙ การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ ที่เริ่มดาเนินการนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เว้ นแต่ การจั ดหาประโยชน์ ในกิ จการเกี่ ยวกั บโครงสร้ างพื้ นฐานและบริ การสาธารณะที่ มี มู ลค่ าโครงการ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หมวด ๕
การโอนกรรมสิทธิ์ทรี่ าชพัสดุและการถอนสภาพที่ราชพัสดุ
มาตรา ๓๐ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ร าชพั ส ดุ เฉพาะที่ ดิน ที่ เป็ น สาธารณสมบั ติข องแผ่นดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
แนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย
มาตรา ๓๑ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่ อ ประโยชน์ ของแผ่ น ดิน โดยเฉพาะ ให้ เ ป็นไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๒ หรือกรณี
การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการของส่วนราชการหรือ

881
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หน่ ว ยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบและกาหนดขั้นตอนและวิธีการโอนไว้เป็นการเฉพาะ
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๒ ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาจากการบริจาคหรือมีผู้อุทิศให้ หากไม่ได้นาที่ราชพัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาที่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้กาหนดหรือภายในห้าปีนับแต่วั นที่มีการบริจาคหรืออุทิศให้
ให้ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินนั้น
การขอคืนตามวรรคหนึ่ง ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทต้องขอคืนต่อกระทรวงการคลัง
ภายในห้าปีนับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยยื่นคาร้องขอตามแบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาคาร้องขอตามมาตรา ๓๒ แล้วเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ต้องแจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๔ การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดิน
ที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทาได้เมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้น
หรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว และกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือ
หวงห้ามไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
มาตรา ๓๕ การถอนสภาพที่ราชพัสดุที่ทางราชการสงวนหรือหวงห้ามไว้ ให้กระทาได้
เมื่อกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือหวงห้ามอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
หมวด ๖
ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๓๖ ในหมวดนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

“ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดที่รัฐบาลไทย
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๓๗ ให้เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ได้รับ
แต่งตั้งให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บารุงรักษา และ
ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นประเทศหรื อ เขตที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของตน เว้ น แต่ ก รณี ที่ บั ญ ญัติไ ว้
ในมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่หน่วยงานของส่วนราชการใดตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรและใช้ที่ราชพัสดุ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการนั้น เป็นผู้มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ที่ราชพั สดุ
ดังกล่าว
มาตรา ๓๙ ให้ บุ ค คลตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แล้ ว แต่กรณี จั ด ท ารายงาน
เกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอต่อกรมธนารักษ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๐ ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๑ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๗
ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๒ ในหมวดนี้
“ทรัพย์สิน นอกราชอาณาจักร” หมายความว่า สิทธิการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้มาโดยวิธีการทางการทูตหรือเป็นไปตามความตกลง
ที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
มาตรา ๔๓ ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดทาทะเบียนทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๔ การปกครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ใช้ จั ด ท ารายงาน และโอนทรั พ ย์ สิ น
นอกราชอาณาจักร ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๖ โดยอนุโลม
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผู้ ใ ดเข้ า ไปในที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ยึ ด ถือ หรือ ครอบครองทั้ ง หมดหรือ แต่บ างส่ว น
โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
โดยปกติสุข หรือทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่มีคาพิพากษาว่าผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอานาจสั่งในคาพิพากษา
ให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาความผิดออกไปจากที่ราชพัสดุนั้นด้วย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคานึงว่า
เป็นของผู้กระทาความผิดหรือมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๔๕ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้ น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและ
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบคุ คลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัตไิ ว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๘ ในระหว่างที่ยังไม่มกี ารแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๙ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๙ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๙ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่ได้ดาเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๘ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนแล้ว ให้ดาเนินการต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จนกว่าจะได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ
เอกชนที่ได้ทาการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้ว จึงให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๘
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๐ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุโครงการใดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรา ๗๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ ค ณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทาให้การบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร และขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประกอบกับ
ไม่มีหน่วยงานใดทาหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบารุงรักษาที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย ทาให้
เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว และยังขาดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร
และทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
นโยบายของรัฐบาล โดยกรณีจาเป็นที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
รวมทั้งกาหนดโทษอาญาสาหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นการรักษาที่ดินของรัฐไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ของทางราชการต่อไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติทรี่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ เ ทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หมายความว่า วิทยาการในการนาองค์ความรู้ที่มีอยู่หลากหลายแขนง
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศและด้านการทหารอื่น ๆ รวมถึงการประยุกต์
ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” หมายความว่า การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต
การประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิ บ สองคน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
และประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ใ นด้ า นการทหาร เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ อุ ต สาหกรรม
ป้องกันประเทศ หรือการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น เลขานุ ก าร และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องสถาบั น จ านวนไม่ เ กิ น สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ ก ระท ากั บ สถาบั น หรื อ ในกิ จ การที่ เ ป็ น การแข่ ง ขั น
กับกิจการของสถาบัน หรือขัด หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบัน
ในการจัดตั้งนิติบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๗)
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่ อ ต าแหน่ งกรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิว่า งลงก่อ นครบวาระ ให้ ด าเนิ นการแต่ง ตั้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต่ งตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ยั ง มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ดารงตาแหน่ ง
แทนต าแหน่ งที่ ว่ างหรือ ให้ เ ป็น กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิเ พิ่ ม ขึ้ นอยู่ ใ นตาแหน่ งเท่ า กั บวาระที่ เหลื ออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนหรือได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่ แ ต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแ ทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
การดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ หรือที่ดารงตาแหน่งแทน
หรือที่แต่งตั้งเพิ่มขึ้น หากมีกาหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงานของสถาบันในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ของกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๒) ก าหนดแนวทางในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชนมี บ ทบาท
ในการดาเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(๓) เสนอแนะหรื อ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ กระทรวงกลาโหมเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและสถาบัน
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กาหนด
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการผลิตและการขายยุทโธปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๒๔
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการรักษาความลับในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้อานวยการ
และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคั บแก่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศโดยอนุโลมด้วย
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศมอบหมายได้
คณะอนุ กรรมการและคณะทางานต้องไม่เป็ นผู้มี ส่ว นได้เสี ย ในกิจ การที่ก ระท ากับสถาบัน
หรื อ ในกิ จ การที่ เป็ น การแข่งขั น กับ กิจ การของสถาบั นหรื อขั ด หรือ แย้ ง กับวั ต ถุป ระสงค์ ของสถาบัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการและกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ
อนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า วแต่ ง ตั้ ง ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ ให้ ส ถาบั น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีป้องกันประเทศและปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มอบหมาย
หมวด ๒
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรา ๑๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก
เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
หรื อ การวิ จั ย การพั ฒ นา และนวั ต กรรม หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กิ จ การ
ของสถาบั น แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง มี ต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถาบั น
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๓)
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิซึ่งตนแทน เว้ น แต่ว าระเหลือ อยู่ ไม่ ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานชั่วคราว
มาตรา ๑๗ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม และการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และการประชุม
ของคณะกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของสถาบั น
ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรา ๒๒ รวมทั้ ง นโยบาย เป้ า หมาย และแนวทาง
ที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศกาหนด โดยหน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจาปีของสถาบัน
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(ก) การบริ ห ารงานทั่ ว ไปของสถาบั น โครงสร้ า งองค์ ก ร การก าหนดต าแหน่ ง
และค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล
(ข) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ค) การสรรหา การแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ง) ก าหนดเครื่ อ งแบบผู้ อ านวยการ เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า ง รวมทั้ ง ตราสั ญ ลั ก ษณ์
และเครื่องหมายของสถาบัน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๔๓ (๑)
และ (๓)
(ฉ) การแต่ ง ตั้ ง และก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ แ ละอ านาจและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
(ช) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการให้ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(ซ) หลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์
ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ และค่าบริการในการดาเนินกิจการของสถาบัน
(ฌ) กาหนดการอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการดาเนินงานของสถาบัน
(๕) ให้ ความเห็ น ชอบรายงานประจาปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น หรื อ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมอบหมาย
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ น สู ญ ตาม (๔) (ข) ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ งก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของ
คณะกรรมการ และมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจาเป็น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับ
สถาบันหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิติบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๗)
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบ การประชุม
วิธีการปฏิบัติหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๓
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรา ๒๑ ให้มีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Defence Technology Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI”
ให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น
กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ
และดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศของกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(๔) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีหน้าที่และอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๒๒ หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(๔) กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๕) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๖) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเข้าร่วมทุน
ถือหุ้ น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๘) เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ
และค่าบริการในการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงและกาหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
(๙) มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
และตาม (๒) ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ ว่ า ด้ว ยการนั้ น รวมทั้ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วย
(๑๐) ส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สถาบันเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น
หรือในกิจการของภาคเอกชนภายใต้วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๑๑) ให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สถาบันทดสอบ
(๑๒) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศเห็นว่า ยุทโธปกรณ์
ซึ่งสถาบันได้ศึกษาวิจัยหรือร่วมศึกษาวิจัยแล้วมีความจาเป็นต้องผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางราชการของประเทศ
หรือคุ้มค่าที่จะสนับสนุนให้ผลิตในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อาจมอบหมายให้สถาบันดาเนินการได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐที่มีขีดความสามารถผลิตเพื่อใช้
ในกิจการของรัฐ
(๒) กรณีที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม การผลิตและจาหน่าย สถาบันอาจร่วมกับ
เอกชนหรือนิติบุคคลอื่นก่อตั้งนิติบุคคลเพื่อผลิต และขายได้ ทั้งนี้ โดยจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐก็ได้
กรณีตาม (๒) การขายจะทาได้เฉพาะการขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ และหากมีส่วนที่เหลือ
จากการขายดังกล่าวจึงจะขายให้ แ ก่การปฏิบัติการซ้อมรบที่ประเทศไทยเข้าร่วมซ้อมรบ การขา ย
โดยวิ ธี รั ฐบาลต่ อรั ฐบาล หรื อการขายโดยประการอื่ นตามที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การผลิต และการขายตามมาตรานี้ ต้องเป็นไปตามลักษณะและประเภทของยุทโธปกรณ์
รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้อ งกันประเทศกาหนด
ตามมาตรา ๙ (๕) ซึ่งต้องเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วย
มาตรา ๒๕ ให้กิจการที่สถาบันจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
ตามมาตรา ๒๓ (๗) ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
ทั้ ง นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกาหนด ซึ่ ง ต้ องมี มาตรการกากับดูแ ล
หรือควบคุมตามแนวทางที่กฎหมายดังกล่าวกาหนดไว้
มาตรา ๒๖ ทุนและทรัพย์สินของสถาบันมีดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ และค่าบริการ
ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นที่เกิดจากการดาเนินการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนารายได้
ของสถาบันในจานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๘ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ จาหน่าย และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๓๐ การใช้จ่ายของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓๑ ให้ ส ถาบั น มี ผู้ อ านวยการคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาผู้อานวยการ ให้ เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๒ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้รัฐมนตรี
เพือ่ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการ
หรือให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็น กรรมการหรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ
ผู้อานวยการด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของสถาบันตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ
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หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
(๙) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
มาตรา ๓๕ ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ให้มีการประเมินศักยภาพและผลงานของผู้อานวยการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๔
(๔) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(๕) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหากให้อยู่ในตาแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สถาบัน
มติของคณะกรรมการให้ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) และ (๕) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
การขาดคุณ สมบัติ เพราะมีอ ายุ เ กิน หกสิ บห้ าปี บริ บูรณ์ ให้ ถื อ ว่ าเป็นการพ้ นจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๓๗ ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ และมติของคณะกรรมการ
(๒) รับผิดชอบในการดาเนินงานและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง
(๓) เสนอเป้ า หมาย แผนการลงทุ น แผนการเงิ น แผนธุ ร กิ จ แผนงานและโครงการ
ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
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(๔) เสนอรายงานประจาปีเกีย่ วกับผลประกอบการและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
รวมทั้ ง รายงานการเงิ น และบั ญ ชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิ น และงบประมาณของปี ต่ อ ไป
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๕) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการด าเนิ น งาน
ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
(๖) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการ
(๘) แต่งตั้งรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(๙) ถอดถอนรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ ในกิ จ การที่ เกี่ ยวกั บบุค คลภายนอก ให้ ผู้ อ านวยการเป็ นผู้ แทนของสถาบัน
และเพื่อการนี้ ผู้อานวยการอาจมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิ ติกรรมใดที่ผู้อานวยการหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการกระทาโดยฝ่าฝืนระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น
ของผู้อานวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๐ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให้ จั ด ท าตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะและให้ รั บ ผิ ด ชอบขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกาหนด
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ เพื่อเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยแสดงงบดุล บัญชีทาการ
และบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงาน
ของสถาบันในปีที่ล่วงมาด้วย
ให้ รั ฐ มนตรี เ สนอรายงานประจ าปี ต ามวรรคหนึ่ ง ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
เสนอรายงานนั้นต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกากับดูแลการดาเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย
และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้
สถาบันชี้แจง แสดงความเห็น หรือทารายงาน หรือสั่งยับยั้งการกระทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแผนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบันได้
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๔๓ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท ได้แก่
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยได้รั บ เงิน เดือ นหรื อ ค่ า จ้ างจากงบประมาณ
ของสถาบัน นอกจากตาแหน่งผู้อานวยการ
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๔๔ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจของสถาบัน
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
(๑๑) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
(๑๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ (๖) หรือ (๘)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจาเป็นต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๔๕ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๔
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
การขาดคุ ณ สมบั ติ เ พราะมี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
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มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ
พนั กงาน เจ้าหน้ าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สถาบันเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้นและมีข้อตกลง
ที่ทาไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
เป็น การชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสาหรับการคานวณบาเหน็จ
บานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ในระดับตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ในกิ จ การที่ ส ถาบั น เข้ า ร่ ว มทุ น ถื อ หุ้ น เป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ ในกิ จ การของภาคเอกชน
หากผู้ อ านวยการพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การให้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านดั งกล่ า วเป็น ไปเพื่ อ ประโยชน์ และอยู่ ภายใต้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ก็ อ าจพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ไปปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๘ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และวรรคสอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๔๙ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ตินี้ มี ผ ลใช้ บัง คั บแล้ ว ให้ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอันยกเลิก และให้บรรดากิจการ เงิน
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามพระราชบัญญัตินี้
โดยให้ ประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยังคงดารงตาแหน่ ง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
การนั บ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ อ านวยการสถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น ผู้ อ านวยการสถาบั นเทคโนโลยี ป้ อ งกัน ประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
การนับวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวาระการดารงตาแหน่ง
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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มาตรา ๕๒ ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งปฏิบัติห น้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว
ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส ถาบั น เทคโน โลยี
ป้องกันประเทศดาเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อไป
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้มีสิทธินับระยะเวลาทางาน
ที่เคยทางานอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องรวมกับระยะเวลาทางาน
ในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เจ้าหน้ าที่ห รือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะทางานในสถาบันเทคโนโลยีป้ อ งกั น
ประเทศต่อไปหรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างและการได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดแทน แต่ ส าหรับกรณี การไม่ สมั ครใจจะท างานในสถาบันเทคโนโลยี ป้ องกันประเทศ
ต้องแสดงความจานงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานอื่นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
เทคโนโลยีป้อ งกัน ประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยั งคงเป็นไปตามข้อ ตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่
กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ไปพลางก่อน จนกว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จะกาหนดรายละเอียดการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ
คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
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จั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ถื อ ว่ า บทบั ญ ญั ติ
แห่ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี นั้ น
อ้างถึงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัด ตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด และประกาศตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มีความส าคั ญเกี่ยวข้ องกั บความมั่ นคงของประเทศ ซึ่งต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบตั้ งแต่ การศึ กษาวิ จั ย
การผลิต และการนามาใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชน
แต่รูปแบบของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมสาหรับภารกิจข้างต้น สมควรจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มี
ลักษณะเฉพาะขึ้นเพื่อดาเนินการดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ ทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิ ทคโนโลยีปอ งกันประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจานวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวน
ตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๘ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคสาม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ
(๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรื อวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณี ที่ผู้ ว่าราชการจัง หวัดวินิ จฉัย ว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุด ลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่
ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล
จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย
และในกรณีที่เป็น ผลให้ ถูกห้ ามใช้สิ ทธิสมัครรับ เลือกตั้งหรื อใช้สิทธิ เลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศ
คาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิ บห้ าวันนั บแต่วั นประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาล และให้ที่ประชุ มเลื อกประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ สั ต ต นายกเทศมนตรี มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่น ายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และ
เมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก
ตาแหน่ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ นว แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
เบญจ เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง
วันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญ จทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) หรือ
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ความเป็ น นายกเทศมนตรี ผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลงตาม (๔)
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แ ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่า
นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้ นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุ เหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
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ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็น
ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ โสฬส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) จัด การ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”

916
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๙) ของมาตรา ๖๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๙) รายจ่ายอื่น ใดที่จาเป็น ต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มี
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ ยกเลิกชื่อของส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล และความในมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๖
การกากับดูแล
มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจหน้ าที่โ ดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้
ให้มีอานาจหน้าที่ชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได้
อานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๑๙ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม สาหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จะมอบหมายให้ น ายอ าเภอปฏิ บั ติ ก ารแทนส าหรั บ เทศบาลที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอนั้ น
โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการใช้อานาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้”
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มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาล
เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทาหรือให้ระงับการปฏิบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่ได้รับคาสั่ง
มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว โดยในกรณี น ายอ าเภอมี ค าสั่ ง
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือนายอาเภอที่สั่งการ
ตามมาตรา ๗๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน
และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสี ยหายแก่เทศบาล
หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรื อจะก่อให้ เกิดความไม่ สงบเรี ยบร้ อย หรื อเป็ นกรณีความผิดที่ ปรากฏขึ้นโดยชั ดแจ้ง ทั้ งนี้ หากผล
การสอบสวนปรากฏว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามผิ ด และผู้ นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ พ้ น จากตาแหน่ ง ไปก่ อ น
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด หรื อนายอ าเภอสั่ ง ให้ผู้ นั้นกลั บเข้าปฏิ บัติ หน้า ที่ และให้ ผู้ นั้นได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่
ตลอดระยะเวลาที่ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จากต าแหน่ ง ไปก่ อ นปรากฏผล
การสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ ายจนถึงวันก่อน
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุทธรณ์คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอาเภอมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็ น
ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิด
ตามที่ ถู ก สอบสวน ถ้ า เป็ น การด าเนิ น การสอบสวนของนายอ าเภอ ให้ น ายอ าเภอรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตาแหน่ง ถ้าเป็นการดาเนินการสอบสวน
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ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และสั่งให้ ผู้ถูกสอบสวนพ้น จากตาแหน่ ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม
เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทาให้
พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มี ค าสั่ ง แต่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การดาเนิ น งานและการรั บ ค่า ตอบแทนที่ ไ ด้ก ระท าไปก่อ นวั นที่ มี ค าสั่งนั้น
ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยูด่ ว้ ย
และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน
เพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๘ บรรดาข้ อ กล่ า วหาหรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสาม มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม หรือมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิ ได้มีคาสั่ง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นหรื อ ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่
๒๕ ธั น วาคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๗ ยั ง คงดารงตาแหน่งต่อ ไปจนกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี หรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลของเทศบาลนั้ น
โดยให้ พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก
สภาเทศบาลของเทศบาลใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้ น ายกเทศมนตรี สมาชิ ก สภาเทศบาล หรื อ ผู้ มี ต าแหน่ ง ในเทศบาล
เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน
ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหา ดไทย
ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งมี ผลใช้ บั งคั บอยู่ ในวั น ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และมี การก าหนดให้
ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และจานวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจากตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมทั้ง
การกระท าอั นเป็ นการต้ องห้ ามของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนอานาจหน้าที่ของเทศบาลและการกากับดูแล
เทศบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

เลม ๖๐ ตอนที่ ๑๒ หนา ๑๐๔๔
พ.ศ. ๒๔๘๖

๒

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๘

เลม ๗๒ ตอนที่ ๙๘ หนา ๑๖๒๕
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘

๓

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๙

เลม ๗๔ ตอนที่ ๑๑ หนา ๓๔๕
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๐

๔

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๐๕

เลม ๗๙ ตอนที่ ๑๘ หนา ๒๐๐
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕

๕

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐

เลม ๕๓ ตอนที่ ๒๖ หนา ๑๔๘
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐

๖

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๑๑

เลม ๘๕ ตอนที่ ๔๖ หนา ๒๖๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑

๗

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๑๗

เลม ๙๑ ตอนที่ ๒๐๒ หนา ๗
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

๘

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๑๙

เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๕๖ หนา ๓๗
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙

๙

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๓

เลม ๙๗ ตอนที่ ๑๓๑ หนา ๕
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓

๑๐

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒

๑๑

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๔๓

เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๑ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๑๒

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑๔

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๖๔
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินหรืออาคารเพื่อใช้เป็ นที่อยู่อาศัย
รวมถึงให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารเพื่อการดารงชีพ”

926
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการอื่น
อีกจานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น”
มาตรา ๕ ให้เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น วรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
“ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือ กรรมการขึ้น ใหม่ ให้ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการซึ่ ง พ้ น จากตาแหน่ ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้รับแต่งตัง้ ใหม่
เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวาระ ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้อื่นดารงตาแหน่งแทนภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังคง
มีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึน้ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ง ตั้ งประธานกรรมการหรือ กรรมการแทนต าแหน่ง ที่ ว่ าง ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘ ให้เ พิ ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น มาตรา ๑๖/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิธ นาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
“มาตรา ๑๖/๑ การประชุมคณะกรรมการธนาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง ประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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 ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๗ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี”
มาตรา ๑๐ ให้เ พิ ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น มาตรา ๒๒/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิธ นาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
“มาตรา ๒๒/๑ ให้ธนาคารมีผู้จัดการหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งผู้จัดการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิก ความใน (๓) ของมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติธ นาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) คณะกรรมการธนาคารให้ออกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ”
มาตรา ๑๒ ให้ย กเลิก ความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญ ญัติธ นาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อให้ผู้กู้ซื้อที่ดินหรืออาคารเป็นของตนเอง
(ข) เพื่อให้ผู้กู้ใช้สาหรับสร้าง ขยาย หรือซ่อมแซมอาคารของตนเอง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(ค) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนจานองอันผูกพันที่ดินหรืออาคารของตนเอง
(ง) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินหรืออาคารของตนเอง
(จ) เพื่อให้ผู้กู้ซื้อ เช่า สร้าง ขยายหรือซ่อมแซมอาคารบนที่ดินที่มีสิทธิการเช่า ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
(ฉ) เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการลงทุนจัดกิจการเคหะ
(ช) เพื่อให้ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเพื่อการดารงชีพ
(ซ) เพื่อกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร”
มาตรา ๑๓ ให้เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น (๓/๑) (๓/๒) และ (๓/๓) ของมาตรา ๒๗
แห่ งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
“(๓/๑) ออกและขายพันธบัตร ตราสารทางการเงิน หรือกู้ยืมเงินโดยวิธีอื่นใด
(๓/๒) ออกและขายสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓/๓) จัด ตั้ง บริษัท หรือ ร่ว มกิจ การกั บ บุค คลอื่น เพื่อ ดาเนิน การเกี่ย วกับ หรือ เนื่อ งใน
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ทั้งนี้ ให้ดาเนินการได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐให้ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเองเพื่อการดารงชีพ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ การพ้นจากตาแหน่งของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง รวมทั้งอานาจในการกระทากิจการต่าง ๆ ของธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห
พ.ศ. ๒๔๙๖

เลม ๗๐ ตอนที่ ๖ หนา ๑๓๙
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๙๖

๒

พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๒ หนา ๘๔
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕

๓

พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙

๔

พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๖๔
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “การบริ ห ารและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ ยว” หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
หลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสั งคม
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกประกาศและปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด กระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
ประธานสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ประธานสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อ
ของผู้ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติ
ให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุม
มีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕) ดาเนินการหรือจัดให้มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
(๗) ประกาศก าหนดและจั ด ให้ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๘) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
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(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการดาเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑๐) พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
(๑๒) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐/๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐมีหน้า ที่ดาเนินการตามภารกิจของตนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๔)
ในการด าเนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการเห็นว่า
ภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดาเนินการหรือดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการ
ในการดาเนินการ โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดาเนินการตามภารกิจหรืองานนั้นแทนได้
โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐/๒ ในการกาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ย ว
คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัด
ให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศได้
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ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นประกาศ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดเก็บต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกีฬ าทาหน้ าที่เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ก าหนดเป็ น มาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
(๓) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
กับทุกภาคส่วน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการนานโยบาย
และแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตลอดจนการพิ จ ารณาเสนอแนะแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ต่อคณะกรรมการ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๖) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
(๗) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๘) จัดทารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
(๑๐) จัด ทาและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการอาจกาหนดให้เขตพื้นที่ใด
เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด
ในเขตพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบ
การพิจารณาด้วย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะกาหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
โดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและระบุชื่อของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในกรณีจาเป็น
ให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการประกาศกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาเขตดังกล่าวขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจานวนไม่เกินสามสิบคน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ซึ่งมาจากภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยต้องแต่งตัง้
จากรายชื่อของผู้ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ เมื่ อ ได้ ป ระกาศแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วภายในเขตพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วใดในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐที่ อ ยู่ ภ ายในเขตดาเนิน การบริห าร
และพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาสนับสนุนตามที่เห็นสมควร
ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งและรายงานต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ดั ง กล่ า วได้ ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วรายงานสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบัญญั ติน โยบายการท่ อ งเที่ย วแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใ ช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสานักงานเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ
มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงิน และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ งให้ตกเป็นของสานักงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน โดยไม่ต้องนาส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปใช้ดาเนินงานตามนโยบาย
หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ผู้แ ทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีและแผนการดาเนินงาน
ของกองทุน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อกิจการตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๒๔
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๕) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามกิจการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๔
(๖) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ของกองทุนต่อคณะกรรมการ
(๗) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ คงอยู่ ใ นต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ คณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

941
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว ต้องคานึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
โดยเฉพาะการให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอานาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์
รองรับการดาเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศกาหนด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้การกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตนิ โยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๒๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตนิ โยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๖๐
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะในส่วนของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕/๑ การด าเนิ น การใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ ก ระท าโดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดวิธีการในการดาเนินการนั้น
ให้บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ การดาเนินการนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก วรรคสองของมาตรา ๓๐/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้อง
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) บรรลุนิติภาวะ
(ข) มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ค) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตร
วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศ
กาหนด
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ค) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(ง) เป็นนายหน้าประกันชีวิต
(จ) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(ฉ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ช) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๗๐/๒ แห่ ง พระราชบั ญญั ติประกัน ชีวิ ต พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๑/๑ และมาตรา ๗๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องไม่เป็น
ตัวแทนประกันชีวิตหรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด และให้นาความใน
มาตรา ๖๙ (๑) (ก) (ข) และ (ค) และ (๒) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช) มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม และต้องผ่านการอบรมจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด
นิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้อง
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(ข) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต
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หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต
(ค) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๓/๑ มาตรา ๗๓/๒ และมาตรา ๗๓/๓
แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๓/๑ นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ และต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานและ
ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๓/๒ ห้ ามมิให้ นิ ติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่งตั้งหรือ
มอบหมายบุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ทาการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล
ทาสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
มาตรา ๗๓/๓ นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องร่วมรับผิดในความเสียหาย
ที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายได้ก่อขึ้นจากการกระทาการเป็นนายหน้าประกันชีวิตของนิติบุคคล
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ก็ตาม”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๙/๑ และมาตรา ๗๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๙/๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ให้ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
ปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
(๒) การรับ การเก็บรักษา และการส่งเบี้ยประกันภัย
(๓) การโฆษณา
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายและรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประกอบ
การตัดสินใจทาประกันภัยของประชาชน
(๕) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิ ต
(๖) การดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลสากล
มาตรา ๗๙/๒ ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตนาข้อความหรือภาพโฆษณา
หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้เพื่อชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคล
ทาสัญญาประกันชีวิต”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๐ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิต นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิตมาให้ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ หรือให้ส่งรายงาน
ตามแบบและรายการที่ นายทะเบียนกาหนดเพื่อตรวจสอบ และมีอานาจเข้าไปในสานักงานของบุคคล
ดังกล่าวในระหว่างเวลาทาการหรือในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบดังกล่าว”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๑ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต
มีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ ให้ น ายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต
กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓/๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖
มาตรา ๗๙/๒ หรือมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๘๐
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หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศที่ ค ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๗๓/๑ หรื อ
มาตรา ๗๙/๑
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่กระทาการ ไม่งดเว้นกระทาการ หรือ
ไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้จนกว่า
จะได้ดาเนินการให้ถูกต้อง เมื่อปรากฏว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตได้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดกระทาการเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตนั้น”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๘๑/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๘๑/๑ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิตมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓/๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙/๒
หรือมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๐
ในประการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรือประชาชน
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๗๙/๑ ในประการที่ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒
(๔) กระทาการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๘๑ วรรคสาม
(๕) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
อีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) ด าเนิ น งานที่ ก่ อ หรือ อาจก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ ผู้ เอาประกั น ภั ย ผู้ รั บ ประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๒ ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา
๘๑/๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๖/๑ และมาตรา ๑๐๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๖ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๐/๑ ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๙/๒ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๗๙/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๑ ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต หรื อ นายหน้ า ประกั น ชี วิ ต ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดขัดขวางนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นวรรคสองของมาตรา ๑๑๔ แห่ ง พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในกรณีที่นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นนิติบุคคลกระทาความผิดตามบทบัญญัติในหมวด ๔
ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ และมาตรา ๑๑๔/๕
แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๔/๓ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นนั้นทา
หรือรักษาสถานะสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท แต่ไม่ดาเนินการให้มีการทาสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้น
หรือไม่ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานะสัญญาประกันชีวิตเดิมและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทา ถอน หรือ
ทาลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน
หรือด้วยการปกปิดความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔/๔ ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐาน
อันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๔/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ กรรมการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อจูงใจให้ดาเนินการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้มี
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตมีบทบัญญัติหลายประการ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และ
มีการฉ้อโกงการประกันภัยทั้งจากตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น
ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแล
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตใหม่ เพื่อให้การควบคุมและกากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนประกันชีวิต
และนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติของตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิตให้มีความชัดเจน ตลอดจนกาหนดโทษในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกรณีบุคคลภายนอกฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยและประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๖ หนา ๑
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๒๓
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๓๕
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้เรี ยกว่า “พระราชบัญญั ติประกั นวินาศภั ย (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔/๑ การด าเนิ น การใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ ก ระท าโดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดวิธีการในการดาเนินการนั้น
ให้บริษัท ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ การดาเนินการนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕
มาตรา ๓๕/๖ มาตรา ๓๕/๗ มาตรา ๓๕/๘ และมาตรา ๓๕/๙ แห่งพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕/๒ ผู้ใดจะเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕/๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้อง
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(ข) มีสานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาในประเทศไทย
(ค) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผู้ประเมินวินาศภัย
(ง) มีผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในการประเมินวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยและยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่น
คาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
(ค) มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการถือหุ้นหรือการบริหารกับบริษัท ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(ง) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕/๔ ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอภายในกาหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ผู้ยื่นคาขอทาการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕/๕ ในกรณี ที่ เ กิ ด วิ น าศภั ย ตามประเภทและจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๓๕/๑ ให้คู่สัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยเลือกผู้ประเมิน
วินาศภัยเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การดาเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่คู่สัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถตกลงเลือกผู้ประเมินวินาศภัยตามวรรคหนึ่งได้
ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเลือกผู้ประเมินวินาศภัยฝ่ายของตนในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยและ
ให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่เกิดขึ้นในฝ่ายของตน
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕/๖ ผู้ประเมินวินาศภัยต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และต้องแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานและไม่มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่
แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบการกากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้ประเมินวินาศภัยต้องควบคุมดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากผู้ประเมินวินาศภัยให้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๕/๕ วรรคสี่ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ต้องรับผิดชอบการดาเนินงานของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๕/๗ เมื่ อ ปรากฏต่ อนายทะเบี ย นว่ าผู้ ป ระเมิ นวิน าศภั ย ผู้ ใ ดฝ่า ฝื นหรือ ไม่ ปฏิบัติ
ตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๓๕/๕ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๕/๖ ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งให้ผู้ประเมินวินาศภัยกระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ประเมินวินาศภัยผู้ใดไม่กระทาการ ไม่งดเว้นกระทาการ หรือไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัยได้จนกว่าจะได้ดาเนินการให้ถูกต้อง เมื่อปรากฏว่าผู้ประเมินวินาศภัยได้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
ผู้ประเมิน วิน าศภัยซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุด กระทาการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยใน
ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๕/๘ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย เมื่อปรากฏ
ต่อนายทะเบียนว่าผู้ประเมินวินาศภัยมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๓
(๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕/๗ และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
อีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
(๓) กระท าการเป็น ผู้ประเมิน วินาศภัย ในระหว่างถูกพั กใช้ใ บอนุญาตตามมาตรา ๓๕/๗
วรรคสาม
(๔) กระทาความผิดตามมาตรา ๙๐/๒
มาตรา ๓๕/๙ ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๕/๗ หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๓๕/๘ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และ
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ก) บรรลุนิติภาวะ
(ข) มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ค) ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลั กสูตร
วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ค) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(ง) เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
(จ) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(ฉ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกัน วิน าศภัย หรือใบอนุญาตเป็น ตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ช) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๖/๑ และมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องไม่เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด และให้นาความใน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๔ (๑) (ก) (ข) และ (ค) และ (๒) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช) มาใช้บังคับด้ วย
โดยอนุโลม และต้องผ่านการอบรมจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกาหนด
นิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(ข) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ค) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๘/๑ มาตรา ๖๘/๒ และมาตรา ๖๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๖๘/๑ นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ และต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทางาน
และได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๖๘/๒ ห้ามมิให้นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แต่งตั้ง
หรือมอบหมายบุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ทาการชี้ช่องหรือจัดการ
ให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริษัท
มาตรา ๖๘/๓ นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องร่วมรับผิดใน
ความเสียหายที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายได้ก่อขึ้นจากการกระทาการเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของนิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่ก็ตาม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๑ และมาตรา ๗๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๔/๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัยปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริษัท
(๒) การรับ การเก็บรักษา และการส่งเบี้ยประกันภัย
(๓) การโฆษณา
(๔) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายและรายละเอี ย ดของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
เพื่อประกอบการตัดสินใจทาประกันภัยของประชาชน
(๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย
(๖) การดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลสากล
มาตรา ๗๔/๒ ห้ามมิให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยนาข้อความ
หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับ ความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้เพื่อชักชวน ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันภัย”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกให้ตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหน้ าประกันวินาศภัยมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุด บัญชี หรือเอกสารใด ๆ
หรือให้ส่งรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกาหนดเพื่อตรวจสอบ และมีอานาจเข้าไปใน
สานักงานของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาทาการหรือในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
เพื่อดาเนินการตรวจสอบดังกล่าว”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๗๖ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยมีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยกระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘/๒ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๔/๒ หรือมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๕
(๒) ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศที่ ค ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๖๘/๑ หรื อ
มาตรา ๗๔/๑
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใดไม่กระทาการ ไม่งดเว้นกระทาการ
หรือไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้
จนกว่าจะได้ดาเนินการให้ถูกต้อง เมื่อปรากฏว่าตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
ได้ดาเนินการให้ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดกระทาการ
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตนั้น ”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๖/๑ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ
นายหน้าประกันวินาศภัยมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘/๒ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา
๗๔/๒ หรือมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๕ ในประการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เ อาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๗๔/๑ ในประการ
ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ประชาชน
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๗
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(๔) กระทาการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยในระหว่างถูกพักใช้
ใบอนุญาตตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม
(๕) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๗๖ และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
(๖) ด าเนิ น งานที่ ก่ อ หรือ อาจก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ ผู้ เอาประกั น ภั ย ผู้ รั บ ประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๗ ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๗๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา
๗๖/๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๑ และมาตรา ๙๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๙๐/๒ ผู้ประเมินวินาศภัยผู้ใดทารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และให้นาความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ผู้ประเมินวินาศภั ยผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา
๓๕/๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการกระทาความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและ
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๐/๑ และมาตรา ๑๐๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๔/๑ ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔/๒
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๗๔/๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๕ ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดขัดขวางนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๗๕
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นนิติบุคคลกระทาความผิดตามบทบัญญัติในหมวด ๔
ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ และมาตรา ๑๐๘/๕
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๘/๓ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นนั้น
ทาสัญญาประกันภัยกับบริษัท แต่ไม่ดาเนินการให้มีการทาสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น และโดยการหลอกลวง
ดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
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ทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน
หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๔ ผู้ ใ ดเรี ย กร้ อ งผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์ ประกั น ภั ย โดยทุ จ ริ ต หรือ แสดง
หลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๘/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ พนั กงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อจูงใจให้
ดาเนิ นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้
มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ตามพระราชบัญ ญัติประกัน วิน าศภั ย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ ท าการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บงั คับ
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย และนายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย มี บ ทบั ญ ญั ติ
หลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น
และมีการฉ้อโกงการประกันภัยทั้งจากตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และบุคคลภายนอก
เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
การกากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยใหม่ เพื่อให้การควบคุม
และกากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุงคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้า
ประกันวินาศภัยให้มีความชัดเจน ตลอดจนกาหนดโทษในกรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกรณีบุคคลภายนอกฉ้อโกงผู้เอาประกันภัย
และประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๖ หนา ๓๓
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก หนา ๕๙
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๓๒
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๔๕
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ นี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“(๔/๑) กรมการขนส่งทางราง”
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

กระทรวงคมนาคม เฉพาะสานักงานโครงการพัฒนาระบบราง และของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะสานักงาน
โครงการพัฒนาระบบราง ไปเป็นหน้าที่และอานาจของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม หรือ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ สิ ท ธิ หนี้ ภาระผู ก พั น
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะสานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม
มาตรา ๖ บรรดาบทบัญ ญั ติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือ มติ ค ณะรัฐมนตรีใดที่ อ้ างถึงส านั ก งานโครงการพั ฒ นาระบบราง ส านั ก งานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงาน
โครงการพั ฒ นาระบบราง ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม
ให้ ถือว่าอ้างถึงกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการขนส่งทางรางมีบทบาทสาคัญ
กับการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่โดยที่การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางของประเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศ
มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและการกากับดูแลเป็นไป
ตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อ
กับ การขนส่ งรู ป แบบอื่ น และประเทศเพื่ อ นบ้ านได้ สมควรยกฐานะส านั ก งานโครงการพั ฒ นาระบบราง
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางรางขึ้น
ในกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕

เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก หนา ๑๔
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

๒

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

๓

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

๔

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐

๕

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๗

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

๘

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

๙

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก หนา ๕๔
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๑๐

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๑

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๒

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หนา ๖
ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๑๔

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๑๕

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๔๙
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๕ ก หนา ๒๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๗

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๕๑
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๘

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๔๙
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๙

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒๐

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕

เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก หนา ๑๔
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

๒

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

๓

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

๔

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐

๕

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๗

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

๘

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

๙

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก หนา ๕๔
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๑๐

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

๑๑

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๒

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หนา ๖
ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
1005
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๑๔

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๑๕

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๔๙
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๖

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๕ ก หนา ๒๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๗

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๕๑
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๘

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๔๙
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๙

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒๐

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๙
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

๒๑

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

1006
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์
และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ และมาตรา ๙๗
มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพื่อป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมาย
และการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและของมนุษยชาติ
สืบไป และมุ่งหมายเพื่อกาหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล
และยั่งยืนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่าชุมชน” หมายความว่ า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อทากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดาเนินการใด ๆ อันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ
ในรูปของคณะบุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได้
“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า หรือ
เขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว
ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด
“ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือนาไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ
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“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความ
รวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าชุมชน เป็นต้นว่า
(๑) ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ครั่ง รังผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้างคาว
(๔) สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(๕) ดิน หิน กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
“ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลักษณะ
และคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และ
ให้หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธุ์ และทางระบบนิเวศอันเป็นถิ่นกาเนิด
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกันของคณะกรรมการจั ดการป่าชุมชนหรือ
สมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืนและได้มีการจดแจ้งการเป็นเครือข่าย
ป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
จัดทาในการจัดการป่าชุมชน
“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงาน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยมิได้
มีการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
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“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแต่งตั้งจาก
สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มรั กษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน โดยป่าชุมชนต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน
(๓) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน
(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา
การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
(๕) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา ๗ การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิก ถอนพื้นที่ป่า หรือเปลี่ยนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพื้นที่อื่นของรัฐ
ที่นามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และมิให้นากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับ
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้ใช้ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ตามมาตรา ๑๘ แทน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

1010
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘ การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอ
จัดตั้งป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพิกถอน
ป่าชุมชน และการอื่นที่จาเป็น
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
มาตรา ๙ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน”
ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้า
แห่ งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ได้รับ
การสรรหาจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ มนุ ษ ยศาสตร์ ห รื อ สั ง คมศาสตร์ จ านวนไม่ เ กิ น สองคน
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จานวนไม่เกินสองคน และกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด จานวนไม่เกินสี่คน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้ เป็นผู้ช่วย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปี
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(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่
ได้รับการสรรหา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๑ ให้ มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการสรรหา
ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้แทนกรมป่าไม้คนหนึ่งเป็นกรรมการสรรหาและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ให้กรมป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ มีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี คุณ สมบั ติแ ละไม่มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๐ ที่ ม าจากกลุ่ ม ผู้ ซึ่ ง มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรื อมนุ ษยศาสตร์ห รือสังคมศาสตร์ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้แทนประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นจานวนสองเท่าของตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้ง
ในแต่ละกลุ่มเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป ระธานกรรมการมิ ไ ด้ เ ลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ไว้ในบัญชีรายชื่อสารอง ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อสารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
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หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุ คคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้รับแต่งตัง้ ใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ดาเนินการจัดให้มี
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ ป ระธานกรรมการแต่ งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อสารองแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ประธานกรรมการจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน
และเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ ยวกับป่าชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง หรือมาตรการอื่น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
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(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กาหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้เสนอ
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
(๖) จัด ทารายงานและผลการดาเนินงานป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติใน
ป่าชุมชน หรือการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน
(๗) พิจารณาอุทธรณ์มติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหรือเพิกถอนป่าชุมชน
(๘) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดที่สั่งการตามมาตรา ๗๔
และพิจารณาการนาเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๗๖
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรั ฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน
และเครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง
ตาม (๓) ให้คณะกรรมการนโยบายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอความเห็ น และเสนอแนะด้ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการนโยบายกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไปดาเนินการออกข้อบังคับ
ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชนตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการนโยบายกาหนดระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา
ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยต้องคานึงถึงกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติด้วย
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หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ตามระเบียบที่ประธานกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายและ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ มีอานาจเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นหรือ
คาแนะนา หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๓
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ในจังหวัดที่มีคาขอจัดตั้งป่าชุมชน
หรือมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ อ านวยการสานักจัด การ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ อัยการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ปลัดจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จานวนหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้ าที่
อยูใ่ นจังหวัดนั้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนสองคนเป็นกรรมการ
(๔) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้เป็นเลขานุการตามที่อธิบดีเสนอ และ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการตาม (๓) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๓ (๓) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๕ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๓ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จานวนไม่เกินสองคน ผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคม จานวนไม่เกินสองคน และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด
จานวนไม่เกินสามคน ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๖ (๕)
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการเพิกถอนป่าชุมชน
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒) ขยายระยะเวลาในการพิจารณาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามหมวด ๔ การจัดตั้งป่าชุมชน
(๓) มีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐
(๕) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๓ (๔) และ
มาตรา ๖๖
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๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) ให้คาแนะนาปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ในการจัดการป่าชุมชน
(๗) ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน
(๘) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด รวมทั้งจัดทารายงาน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔ หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ป่าชุมชน ให้พิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประจาป่าชุมชนที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก
ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อช่วยควบคุมดูแลป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
หรือเพื่อคุ้มครองป้องกันมิให้มีการบุกรุกหรือทาลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อันเป็นที่ตั้งของป่าชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เจ้าหน้ าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก กรณีเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชน
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ การถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๖ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔
(๒) เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ชุม ชนฝ่ า ฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติต ามพระราชบัญ ญัติ นี้ หรื อ ระเบี ยบหรือ
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๔
การจัดตั้งป่าชุมชน
มาตรา ๓๑ เพื่อให้การจัดตั้งป่าชุมชนสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๕ การจัดการป่าชุมชน การกาหนดขนาดของพื้นที่และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่
ป่าชุมชนให้คานึงถึงสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถใน
การจัดการป่าชุมชนด้วย
การกาหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๒ ชุมชนท้องที่ใดที่อยู่ในอาเภอเดียวกันกับพื้นที่ป่าซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และ
มีความสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะนาพื้นที่ป่านั้นมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ให้บุคคล
ในชุมชนนั้นจานวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วมกันตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเพื่อยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในกรณีที่มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแล้วให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมอบหมาย
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปและมีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ในกรณีที่เป็นการนาพื้นที่ป่ามาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน มิให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับ และในกรณี
ที่เป็นการนาพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน จะต้องได้รับความยินยอม
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนด้วย
ในกรณีที่มีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้น ที่ป่าใดและล่วงพ้นกาหนดระยะเวลาปิดประกาศ
หรือเผยแพร่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นตามมาตรา ๓๕ แล้ว จะมีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยมีพื้นที่
ซ้อนกันทั้งหมดหรือบางส่วนกับพื้นที่ป่าที่ได้มีการยื่นคาขอไว้ก่อนแล้วอีกมิได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้ งป่าชุมชนและการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๓ คาขอตามมาตรา ๓๒ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขออย่างน้อย
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
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(๒) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่ าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๓) รายชื่ อ คณะกรรมการจั ด การป่ า ชุ ม ชนซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากผู้ ข อจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนตาม (๒)
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจั ดการป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่สังเขปแสดง
อาณาเขตและเขตติดต่อ
(๕) แผนจัดการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน มีการกาหนดบริเวณ
เพือ่ การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีดาเนิน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทาให้เกิดการสูญเสียสภาพ
ความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๔ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่อธิบดีมอบหมาย ตรวจสอบคาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชนแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือไม่จัดส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นอันยกเลิก
นับแต่วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนทราบ
มาตรา ๓๕ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน พร้อมทั้งจัดทาแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนโดยกรณีที่พบว่าพื้นที่บริเวณใด
เป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าทาประโยชน์ พื้นที่
ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพื้นทีว่ ิจัยหรือจัดการใด ๆ หรือที่ดินที่บคุ คลได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้กันบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน
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ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ปิดประกาศคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชนพร้อมทั้งแผนที่แสดง
แนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่พื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่หรือสถานที่อื่น หรือเผยแพร่
โดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเห็นสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การจัดทาแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๖ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใด หรือบุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง
ยื่นคาขอทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน หรือบุคคลตามมาตรา ๓๕ ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของพื้นที่ที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนนั้นหรือไม่ มีสิทธิทาหนังสือแสดงข้อคัดค้านการขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดภายในกาหนดระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕ ในกรณีที่ระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอมิได้ครบกาหนด
ในวันเดียวกัน ให้นับจากวันที่ครบกาหนดหลังสุดเป็นเกณฑ์
มาตรา ๓๗ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณาข้อคัดค้านการจัดตั้งป่าชุมชน
ตามมาตรา ๓๖ และจัดทารายงานผลการตรวจสอบคาขอจัดตั้งป่าชุมชน แผนที่แสดงแนวเขตของ
ป่าชุมชน และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเสนอคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัดพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕
รายงานผลการตรวจสอบคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชน แผนจัดการ
ป่าชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบตามมาตรา ๓๗
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด เห็นว่าแผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนได้ โดยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขแผนจั ด การป่ า ชุ ม ชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคสอง
ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจะไม่พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด มีมติให้จัด ตั้งป่าชุมชนตามคาขอ
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือโดยกาหนดเงื่อนไข หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชนแล้วให้คณะกรรมการ
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ป่าชุมชนประจาจังหวัดมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนผู้มีหนังสือคัดค้าน และ
อธิบดี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีมติ
ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่อธิบดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองหรือความเห็นของอธิบดีตามวรรคสาม
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์หรือความเห็นของอธิบดี คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
นโยบายให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยดังกล่าว
หนังสือแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด คาอุทธรณ์ของผู้ขอจัดตัง้ ป่าชุมชน หรือ
ผู้มีหนังสือคัดค้าน ความเห็นของอธิบดี และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายต้องแสดงเหตุผล
โดยชัดแจ้ง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน
และให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ โดยอธิบดีเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามมาตรา ๓๙
วรรคหนึ่ง และปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเห็นที่ได้รับจากอธิบดีตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
หรื อ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๓๙ วรรคสองแล้ ว มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ จั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนได้ ให้ อ ธิ บ ดี
ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดในระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย
การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มาตรา ๔๑ ในระหว่างระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕
หากปรากฏว่ามีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าแห่งเดียวกันมากกว่าหนึ่งคาขอ โดยแต่ละคาขอ
ระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซ้อนพื้นที่กันทั้งหมดหรือบางส่วน ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
ระงับการพิจารณาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่มีพื้นที่ซ้อนกันนั้นและแจ้งให้ผู้ ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าว
ทาความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
แผนจัดการป่าชุมชน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคาขอจัดตั้งป่าชุมชน ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งทาความตกลงร่วมกันได้โดยขอถอนคาขอจัดตัง้
ป่าชุมชน คงเหลือคาขอจัดตั้งป่าชุมชนเพียงคาขอเดียว ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณา
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นต่อจากขั้นตอนที่ระงับการพิจารณาไว้ และจาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ผู้ยื่น
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนขอถอนออกจากสารบบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งทาความตกลงร่วมกันได้ และขอถอนคาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนที่ยื่นไว้เพื่อร่วมกันจัดทาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นคาขอเดียว ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่จาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ระงับการพิจารณาไว้ออกจากสารบบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ระงับการพิจารณาไว้
ออกจากสารบบ
หมวด ๕
การจัดการป่าชุมชน
มาตรา ๔๒ เมื่อได้ประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีตามมาตรา
๓๓ (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ประเภท คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์ประกอบและ
จานวนกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การดารงตาแหน่งแทนกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๔๓ การจัด การป่าชุมชน ให้กระทาโดยคณะกรรมการจัด การป่าชุมชนร่ ว มกั บ
สมาชิกป่าชุมชน ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ทั้งนี้ การแสดงเจตนาของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้กระทา
โดยมติคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นตามมาตรา ๔๙
(๒) ออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด การป่ า ชุ ม ชน หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ บุ ค คลเป็ น สมาชิ ก
ป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย
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(๓) ดูแลรักษาป่าชุมชน บารุงและฟื้นฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสานึก
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน
(๔) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจัดทาบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของ
ป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด และรายงานให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบทุกปี
(๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าที่ที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตาม (๒) ออกจากป่าชุมชน หรือ
ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ในเขตป่าชุ มชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๒) หรือ
พระราชบัญญัตินี้
(๗) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน
(๘) ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน
(๑๐) ดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย
หรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
การออกข้อบังคับตาม (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดก่อน
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งคณะหรือกรรมการ
จัดการป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พ้นจากการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน และมิให้ผู้นั้น
กลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนอีก
มาตรา ๔๕ สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
และแผนจัดการป่าชุมชน
(๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
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(๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
จานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้สมาชิก
ป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้
มาตรา ๔๖ แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมตั ิแล้วให้ใช้บงั คับได้
เป็นเวลาห้าปี
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน
ในการพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน หากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเห็นว่าแผนจัดการ
ป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชน
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนตามวรรคสอง
ให้นาความในมาตรา ๓๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์มติและการพิจารณาอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่แล้ว ให้นา
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับถัดจากวันที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลงหรือในวันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ยังไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ให้นาแผนจัดการป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการอนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชนใหม่
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์จะปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน
ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนยังไม่หมดอายุ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการ
ป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และให้นาความใน
มาตรา ๔๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้ว ให้นา
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับแทนแผนจัดการป่าชุมชมเดิมในวันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดกาหนด
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มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอขยายเขตป่าชุมชน
หรือขอให้เพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง
ในกรณีที่เป็นการขอขยายเขตป่าชุมชน ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ เ ป็ น การขอเพิ ก ถอนป่ า ชุ ม ชนบางส่ ว น เมื่ อ อธิ บ ดี มี ค าสั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนป่ า ชุ ม ชน
ตามมาตรา ๗๘ แล้ว ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชนให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ของป่าชุมชนที่ลดลง และเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง และให้นาความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขต
ป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไว้โดยรอบเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ ว่า
เป็นเขตป่าชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการซ่อมแซมหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นที่ชารุด เสียหาย
หรื อ สู ญ หายด้ว ย และคณะกรรมการจัด การป่ าชุ มชนและสมาชิ กป่ าชุ ม ชนต้ องให้ค วามร่ว มมือใน
การดาเนินการนี้ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๐ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และมีสิทธิใช้ประโยชน์ จากผลผลิต และบริการป่าชุ มชนซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัด การป่าชุมชนที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน
(๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ทาได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จาก
ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ ทาได้ตามความจาเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
ของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น
(๓) การใช้ ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติอื่นในป่า ชุมชนให้ท าได้ต ามความจาเป็นต่อ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
ไม่ทาลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยระเบียบดังกล่าว
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จะกาหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดหรือประเภทใด หรือกาหนด
ให้การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด หรือกรณีใด ต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดด้วยก็ได้
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนอาจใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนได้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนจัดการป่าชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระท าการใด ๆ ที่ เ ป็ น การเสื่อ มสภาพแก่ ป่า ชุม ชน หรื อ ท าให้เ สี ยหายหรือ ทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การกระทาอื่นใดตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนมีความจาเป็น
ต้องใช้ประโยชน์จากไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจาก
ประสบเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจาเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๓ บุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุม ชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้เฉพาะ
เท่าที่กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒)
มาตรา ๕๔ บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติ หรือตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัตนิ ี้กาหนดไว้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบารุงป่า
มาตรา ๕๕ เงิ น ค่ า ปรั บที่ ไ ด้รับ ตามพระราชบัญญัติ นี้อันเกิด จากการกระท าความผิด ใน
ป่าชุมชนแห่งใด ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชนนั้นเป็นจานวนร้อยละห้าสิบของเงินค่าปรับ
ดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๕๖ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน คณะกรรมการนโยบาย
มีอานาจกาหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชนเนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนก็ได้
เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง เงินค่าปรับตามมาตรา ๕๕ เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
และเงินรายได้อื่น ๆ ให้ตกเป็นของทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการจัดการ
ป่าชุมชน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอานาจทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนและดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้
การทานิติกรรมและการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยมติของคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนจานวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และเมื่อคณะกรรมการมีมติ
เป็นประการใดแล้ว จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทานิติกรรมและดาเนินคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนแทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก็ได้
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ให้กรมป่าไม้
มีอานาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทาให้สิ่งนั้น
หมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการนาเอาของนั้นมาเก็บ กัก หรือรักษาไว้
(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการทาให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพเดิม
(๓) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั ฐ ได้ จ่ า ยไปในการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาบุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลอื่ น
เนื่องในความเสียหายนั้น
(๔) ค่ า ด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของรั ฐ ในการประเมิ น ความเสี ย หายและประเมิ นค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล
(๕) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ รั ฐ ได้จ่า ยในการดาเนินการใด ๆ เพื่ อ ให้ ได้รับค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมาย
(๖) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่วนใดตามวรรคหนึ่ง
หรือในกรณีที่การกระทาหรือละเว้น กระทาการใดตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สมาชิ ก
ป่าชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอานาจ
เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้หรือมีอานาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้
มาตรา ๕๙ ให้นาความในมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทาการหรือละเว้นกระทาการใด ๆ
ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน โดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ในการดาเนินคดีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนอาจขอให้พนักงานอัยการดาเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมิได้ดาเนินการฟ้องคดี ให้อธิบดีมีอานาจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาฟ้องคดีดังกล่าว
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อจ่ายให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนนั้นได้
มาตรา ๖๒ บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไม่เป็นการลบล้างหรือจากัดหน้าที่
และความรับผิดที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น และไม่เป็นการตัดอานาจของผู้มีหน้าที่และ
อานาจตามกฎหมายอื่นที่จะดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตน
หมวด ๖
การควบคุมดูแลป่าชุมชน
มาตรา ๖๓ ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทากิน
(๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า หรื อกระทาการด้วยประการใด ๆ อั น เป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน หรือเป็นการกระทาของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
หรือสมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
(๓) ใช้ประโยชน์จากไม้ เว้นแต่เป็นการกระทาตามมาตรา ๕๐ (๒) หรือมาตรา ๕๒
(๔) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ จาเป็ น เพื่ อประโยชน์ ใ น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ฝายชะลอน้า ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ไม่เป็นการทาลายสภาพธรรมชาติเดิม และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดก่อน
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบพื้น ที่แ ละตรวจตราดูแลการดาเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ
ป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน และการดาเนินกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน
(๒) แนะนา ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกแก่บุคคลในชุมชนและบุคคลที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชุมชน
ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชุมชน รวมทั้งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
(๓) ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน
(๔) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๔ หากพบว่ามีผู้กระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นกระทาการหรืองดเว้นการกระทาใด ๆ ในป่าชุมชนได้ หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากป่าชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัดทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๖๖ ผู้ใดจะเข้าไปกระทาการในป่าชุมชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
โดยในการอนุญาตอาจกาหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจนั้น
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจทางวิชาการของกรมป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบและต้องรายงานผลการศึกษาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ห้ามมิให้นาทรัพยากรชีวภาพ
ออกจากป่าชุมชน เว้นแต่
(๑) ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด หรือ
(๒) ได้แจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบ กรณีที่เป็นการดาเนินการโดยกรมป่าไม้
หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาตรา ๖๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในป่าชุมชนเพื่อตรวจสอบและติด ตามผลการดาเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนและ
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่พบว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รายงานผลต่ออธิบดี
โดยมิชักช้า
(๒) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในป่าชุมชน ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ค้ น บุ ค คลหรื อ ยานพาหนะ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้หรือได้มาจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
ดาเนินคดี
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๙ ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วนั ที่มีคาสัง่
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
และไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันยึด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้ า พนั ก งานอั ย การสั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ห รื อ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า
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ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา
๖๗ (๔) ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย
และทายาทของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้น
การดาเนินการแก่ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) มีสภาพเป็นของสดของเสียได้
หรือในกรณีที่การเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เกินค่าแห่งสิ่งของนั้น หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้ดาเนินการ
ตามควรแก่กรณีตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดก็ได้
ทรัพย์สิน ที่ยึ ด ไว้ตามวรรคหนึ่ ง อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าว เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วเหลือเงิน
จานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน
มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่
ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพบว่า คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระทาการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจสั่งการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดังกล่าว กระทาการหรืองดเว้น
การกระทาใด ๆ ตามความเหมาะสม
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ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด
ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับ
คาสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง แล ะ
ให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบายจะสั่งเป็นอย่างอื่น
การดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่กระทบสิทธิกรมป่าไม้ที่จะดาเนินคดีกับคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
มาตรา ๗๕ อธิบดีมีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และอาจสั่งให้ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดได้
มาตรา ๗๖ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกระทาการหรือยับยั้ง
การกระทาใด ๆ เพื่อให้ เป็น ไปตามกฎหมาย นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีและระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย
เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดได้รับแจ้งจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลให้อธิบดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาขอ
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนประจ าจั ง หวั ด ที่ แ จ้ ง
ตามวรรคสอง ให้อธิบดีนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
และให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือ
มีสิ่งอื่นใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการฝ่าฝืนทาลาย
หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไปจากป่าชุมชน หรือกระทาการใด ๆ ตามควรแก่กรณี
ภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้กระทาการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจะทาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือ
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สิ่งอื่นใดนั้น หรือกระทาการใด ๆ ตามควรแก่กรณีเสียเองก็ได้ และผู้กระทาการฝ่าฝืนมีหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายและเงิน เพิ่มในอัต ราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดกระทาการเสียเอง
หมวด ๗
การเพิกถอนป่าชุมชน
มาตรา ๗๘ อธิบดีมีอานาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๔๘
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจ
ให้จัดการป่าชุมชนต่อไป
(๔) เมื่อมีเหตุผลความจาเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) และเห็นเป็น
การสมควรให้เพิกถอนป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแจ้งต่ออธิบดีเพื่อสั่งเพิกถอน
ป่าชุมชนต่อไป หรือในกรณีที่พนั กงานเจ้าหน้าที่พบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ให้รายงานต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
เมื่ออธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนป่าชุมชนแล้ว ให้อธิบดีแจ้งคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) (๓) หรือ (๔) คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิ กถอนป่าชุมชนต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากอธิบดี และให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ห้ามมิให้กรรมการจัดการ
ป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อีก
การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและในกรณีที่เป็นการเพิกถอน
ป่าชุมชนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
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มาตรา ๗๙ ป่าชุมชนใดที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน
ที่ถูกเพิกถอนนั้นตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและชาระหนี้ที่ค้างอยู่หรือบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนอีก
จนกว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เมื่อได้ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและชาระหนี้ที่ค้างอยู่หรือบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องที่มีอยู่เสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินส่วนกลางส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็น
ของกรมป่าไม้หรือมอบให้แก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนอื่นเพื่อใช้ในการจัดการป่ าชุมชนนั้น
ต่อไป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด
มาตรา ๘๐ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นไม้หรืออสังหาริมทรัพย์
ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้กรมป่าไม้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดต่อไป
มาตรา ๘๑ ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๘ อาจมีการนาพื้นที่ดังกล่าวมาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนใหม่อีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด และให้นาความในหมวด ๔
การจัดตั้งป่าชุมชน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๗
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๘
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน
สามพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
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มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารตามคาสั่งของคณะกรรมการนโยบาย
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๖ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใด
ที่จัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
หรือมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการนาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ศึกษาวิจัยเพื่อหาผลประโยชน์
ทางการค้าด้วย ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกแสนบาท
มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามมาตรา ๗๗
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๙๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามอัตราหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในการกาหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ
มาตรา ๙๒ การกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายบท
ทั้งที่กาหนดในพระราชบั ญญัตินี้และกฎหมายอื่น ให้ลงโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ชาระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับทางปกครอง
ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับทางปกครองภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง
แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นไม่มี ทรัพย์สินให้ยึดหรือทรัพย์สิน
ที่ยึดไม่เพียงพอแก่ค่าปรับทางปกครอง ให้ศาลกาหนดมาตรการให้ผู้นั้นบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ
มาตรการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา ๙๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๖๓ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิน ห้า ปี หรื อ ปรั บ ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิด ตามมาตรานี้ ถ้าเป็นการกระทาในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์หรือกระทาแก่
ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ บรรดาไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทาความผิด
หรือมีไว้เพื่อใช้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่มีโทษทางปกครองหรือ
โทษทางอาญา ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๖ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดในจังหวัดที่ยังไม่มี
ป่าชุมชนและมีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในจังหวัดนัน้ ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๓ (๑) (๒)
(๓) และ (๕) เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์จานวนไม่เกินสองคน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจานวนไม่เกินสองคนปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มาซึ่งประธานเครือข่าย
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ป่าชุมชนระดับจังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนในจังหวัด
เมื่อได้อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้แทน
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ โดยเร็ว
มาตรา ๙๘ ในวาระเริ่มแรก บรรดาใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วและมีผลอยู่
ในเขตป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
เพียงเท่ากาหนดอายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ
มาตรา ๙๙ ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้ง
เป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การดาเนิ น การเกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามแผนจัด การป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๒
มาตรา ๑๐๐ ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่ นของรัฐ
และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการดาเนินการ
เกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๒
การดาเนินการต่อป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอม
ให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา
๙๙ และมาตรา ๑๐๐ เป็น สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัด การป่าชุมชนตามมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่งสาหรับกรณีของคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในระเบียบที่ออกตามความในมาตรา
๔๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐
เสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสองปีนับแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๗ มีผลใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันที และ
ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศผลการเพิกถอนป่าชุมชนนั้นในราชกิ จจานุเบกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ป่าชุมชนนั้นถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ อยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่น
ของรัฐก่อนวันที่จะมีการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มิให้นากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาใช้บังคับ
ในพื้นที่ป่าชุมชน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐๔ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชน
ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการ
ป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติปา ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตปิ าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๗๑
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) “ท าไม้ ” หมายความว่ า ตั ด ฟั น กาน โค่ น ลิ ด เลื่ อ ย ผ่ า ถาก ทอน ขุ ด
ชักลากไม้ในป่า หรือนาไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ไม้ ช นิ ด ใดที่ ขึ้ น ในป่ า จะให้ เ ป็ น ไม้ ห วงห้ า มประเภทใด ให้ กาหนดโดย
พระราชกฤษฎี ก า ส าหรั บ ไม้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ขึ้ น ในที่ ดิ น ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิค รอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภท
หนั ง สื อแสดงสิ ทธิที่ รัฐมนตรีป ระกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี ให้ ถื อว่าไม่เป็น
ไม้หวงห้าม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ส่ ว นที่ ๒/๑ การรั บ รองไม้ มาตรา ๑๘/๑
มาตรา ๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓ ของหมวด ๑ การทาไม้และเก็บหาของป่า แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
“ส่วนที่ ๒/๑
การรับรองไม้
มาตรา ๑๘/๑ เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่งที่มาของไม้ เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเจ้าของไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทา
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้
การแจ้งและการออกหนั งสือรั บรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๘/๒ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ
รับรองตามที่กรมป่าไม้กาหนด
การขอและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘/๓ การออกหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๘/๑ หรือมาตรา ๑๘/๒ กรมป่าไม้
จะกาหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
ระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด ในการนี้ให้ถือว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือองค์กรอื่น
ที่ดาเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามความในส่วนนี้”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ผู้ใดนาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ที่รัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่เป็นการนาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทาไม้นั้น หรือ
เป็นการนาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง เข้าเขตด่านป่าไม้
ไปใช้สอยส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบั ญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๖) ไม้ที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ หรือไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่า
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย”
มาตรา ๙ บรรดาไม้ สั ก ไม้ ย าง ไม้ ชิ ง ชั น ไม้ เ ก็ ด แดง ไม้ อี เ ม่ ง ไม้ พ ะยุ ง แกลบ
ไม้ ก ระพี้ ไม้ แ ดงจี น ไม้ ข ะยุ ง ไม้ ซิ ก ไม้ ก ระซิ ก ไม้ ก ระซิ บ ไม้ พ ะยู ง ไม้ ห มากพลู ตั๊ ก แตน
ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ การดาเนินการออกระเบียบตามมาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มรัก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มีบ ทบั ญญัติบ างประการเกี่ย วกับ การกาหนดให้ ไ ม้ที่ มีค่ าทางเศรษฐกิจ ที่ขึ้น ในที่ดินประเภทอื่นที่ ไม่ ใ ช่ ป่ า
เป็ น ไม้ห วงห้ าม จึ งทาให้ การทาไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่ าวต้องอยู่ภ ายใต้มาตรการควบคุม
ตามกฎหมายว่ าด้ วยป่ าไม้ ดั งนั้ น เพื่ อให้ การท าไม้ และการเคลื่ อนย้ ายไม้ นั้ นเป็ นไปได้ โ ดยสะดวกไม่ เ กิ ด
ภาระแก่ ประชาชน ทั้งยั งเป็ นประโยชน์ ต่ อการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมไม้ และการบริหารจั ดการด้ านการป่ าไม้
ให้ มีประสิ ทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยป่าไม้เพื่อกาหนดให้ ไม้ที่ขึ้นในที่ ดินที่มีกรรมสิ ท ธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้ ถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ น ไม้ ห วงห้ า ม รวมทั้ ง ก าหนดเพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองไม้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การจาแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการนาไม้ที่ลักลอบทาออกจากป่ามาสวมสิทธิว่า
เป็นไม้ที่ทาออกจากที่ดินดังกล่าว และเพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติปา ไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ าไม พุทธศักราช ๒๔๘๔

เลม ๕๘ ตอนที่ - หนา ๑๔๑๗
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔

๒

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ เลม ๖๕ ตอนที่ ๖๘ หนา ๗๖๘
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑

๓

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔

เลม ๖๘ ตอนที่ ๔๖ หนา ๑๐๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔

๔

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓

เลม ๗๗ ตอนที่ ๖๒ ฉบับพิเศษ หนา ๑๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓

๕

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

เลม ๙๒ ตอนที่ ๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘

๖

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๙
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒

๗

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕

เลม ๙๙ ตอนที่ ๓๓ ฉบับพิเศษ หนา ๕
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๕

๘

พระราชบัญญัตปิ าไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๐๖
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกับ การจ ากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมาตรฐาน โดยใช้ระบบ
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนตารับ การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้ง เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มีความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากล สามารถช่วยทดแทนการนาเข้ายาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับตลาดต่างประเทศ
ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมุนไพร” หมายความว่า ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม
ปรุง หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า
(๑) ยาจากสมุ น ไพร และให้ ห มายความรวมถึ ง ยาแผนไทย ยาพั ฒ นาจากสมุ น ไพร
ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่
รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด เพื่ อ การบ าบั ด รั ก ษา และบรรเทา
ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค
(๒) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบส าคั ญ ที่ เ ป็ น หรื อ แปรสภาพ
จากสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทางานของร่างกายให้ดีขึ้น
เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทางานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
(๓) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) วั ต ถุ อื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ความตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(ข) วัตถุที่จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณสาหรับสัตว์ อาหารสาหรับมนุษย์หรือสัตว์
เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่ งเสริมสุขภาพ เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ต่อจิต และประสาท ยาเสพติด ให้ โทษ วัต ถุอันตราย หรือวัต ถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือ
แปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสาหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้เป็นยาแผนไทย
“ยาพัฒนาจากสมุนไพร” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม
ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยาแผนไทยและยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
บาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย
และให้ ห มายความรวมถึ ง การเตรี ย มหรื อ การผลิ ต ยาแผนไทย ทั้ ง นี้ โดยอาศั ย ความรู้ ห รื อ ต ารา
ที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
“สารส าคั ญ ” หมายความว่ า วั ต ถุ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
หรือสารในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เพื่อบาบัด รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือ
การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ บารุงร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
“ความแรงของสารสาคัญ” หมายความว่า
(๑) ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีปริมาณของสารสาคัญระบุเป็นน้าหนักต่อน้าหนัก
น้าหนักต่อปริมาตร หรือปริมาณของสารสาคัญต่อหนึ่งหน่วยการใช้
(๒) การแสดงผลหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานหรือผ่านการใช้อย่างได้ผลเพียงพอแล้ว
“ตารับ” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มีสมุนไพรรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้น
จะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นวัตถุสาเร็จรูปทางเภสัชกรรม
ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป
แบ่ง และการแบ่งบรรจุจากภาชนะหรือหีบห่อเดิมเพื่อขาย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
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“ขาย” หมายความว่า จาหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขาย
“ฉลาก” หมายความว่า ข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“เอกสารกากับผลิตภัณฑ์” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทาให้ปรากฏความหมาย
ด้ว ยข้อความใด ๆ เกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ที่สอดแทรก รวมไว้ หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือ
ทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย
“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักนา หรือการกระทาโดยวิธีใด ๆ
โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น และกระทาเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานที่ผลิต
นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อออกใบอนุญาต ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคล
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาต
“ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ที่ มี ชื่ อ ในใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
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(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตหรือนาเข้า การขึ้นทะเบียนตารั บ การแจ้ง
รายละเอียด การจดแจ้ง และการอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายในกรุงเทพมหานคร
(๓) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย ส าหรั บ การอนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการขายในจังหวัดที่อยู่ในเขตอานาจ นอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และให้ มีอ านาจแต่ง ตั้งพนั กงานเจ้า หน้ าที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนีย มไม่เกินอัต รา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น ค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัต ราค่าธรรมเนียม
ให้ แ ตกต่างกัน โดยคานึ งถึงประเภท ชนิ ด หรือลักษณะของผลิต ภัณฑ์สมุนไพร ขนาดและกิจการ
ของผู้ประกอบการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการมี อ านาจประกาศก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิต นาเข้า หรือขาย
ต้องได้รับใบอนุญาต
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(๒) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุน ไพร ซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย
ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย
ต้องได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย
(๕) รายการตารับยาแผนไทยแห่งชาติ ตาราผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตารามาตรฐานยาแผนไทย
ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และตารายาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) ชื่อวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อวัตถุที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชื่อวัตถุที่หา้ มใช้
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๗) ชื่ อ ปริ ม าณ และเงื่ อ นไขของวั ต ถุ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
(๘) ชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่มีการกาหนดเงื่อนไขหรือจากัดการใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) ชื่ อ ประเภท ชนิ ด หรื อ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ก ารควบคุ ม ฉลาก
และเอกสารกากับผลิตภัณฑ์
(๑๐) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า ขาย และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งลักษณะของสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และอุปกรณ์ที่จาเป็น ต้องใช้ เพื่อเป็น การส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ คุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิตหรือนาเข้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งส าหรับ การขึ้ นทะเบี ย นตารั บ การศึ ก ษาวิ จั ย การวิ เ คราะห์
การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาค
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการทาลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๓) คุณสมบัติ จานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๔) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
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(๑๕) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้า
(๑๖) หน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตหรือ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(๑๗) รายการที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้ง
อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอ
(๑๙) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชี อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชี
ที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(๒๐) เกณฑ์ ม าตรฐาน ค่ า ความบริ สุ ท ธิ์ ห รื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น อั น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพ
และค่าคลาดเคลื่อนสาหรับตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง
(๒๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนยี่สิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ อ านวยการสถาบั นวิจั ย ระบบสาธารณสุ ข ผู้ อ านวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย
นายกสภาเภสั ช กรรม ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และประธานสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการเรียน
การสอนด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเลือกกันเอง
ด้านละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเก้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์แผนไทย
ด้านเกษตรและพันธุ์ พืช ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสมุนไพร และด้านอุตสาหกรรม
ด้านละหนึ่งคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ กซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร
มอบหมาย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้ ก รรมการซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระนั้น อยู่ ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ด าเนิน งานต่อ ไปจนกว่ า กรรมการ
ซึ่งได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกผู้แทนตามมาตรา ๗ (๔)
หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๕) และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) หรือ (๕)

1054
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการนโยบาย
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อกเพราะบกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ไ ด้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๒) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณหรือเรื่องอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑)
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสนอให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) กาหนดให้มีแผนงานหรือโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ
(๗) กาหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๘) กาหนดประเภทผู้ประกอบการ รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการแจ้ ง และการส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
(๑๐) เสนอรายงานประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่ม าประชุมหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้าที่ไ ด้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการนโยบายจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
ประกอบด้วย

1056
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิ บ สี่ ค น ได้ แ ก่ อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ ท างเลื อ ก อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภ าพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการสานักงาน
มาตรฐานสิ น ค้า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ และผู้ แ ทนแพทยสภา ผู้ แ ทนสภาการแพทย์ แ ผนไทย
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านสมุนไพร แห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านวิทยาศาสตร์
การอาหารหรืออาหารเคมี ด้านสมุนไพร และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
ให้ ร องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมาย เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ และให้ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓)
และการประชุมคณะกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๒) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ให้คาแนะนา ความเห็น หรือความเห็นชอบแก่ผู้อนุญาตในการอนุญาตผลิต นาเข้า ขาย
ขึ้น ทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด และจดแจ้งผลิต ภัณฑ์สมุนไพร พักใช้หรือยกเลิกคาสั่งพั ก ใช้
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ
และตามแผนงานหรือโครงการตามมาตรา ๑๐ (๖)
(๕) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิต
นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการแสดงป้ายและใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๖) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๗) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในการขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ แจ้ ง รายละเอี ย ด หรื อ จดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร และการแสดงฉลาก
และเอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๘) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงสรรพคุณ วิธีใช้ คุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) ประกาศกาหนดวิธีควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๐) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขาย
หรือการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๑) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติด ตาม การเฝ้าระวัง
การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๒) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๓) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการที่ ผู้ อ นุ ญ าตสั่ ง ไม่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้ บ ริ โ ภค ด าเนิ น การติ ด ตามความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร และเพิ ก ถอนใบส าคั ญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๔) ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่ง ตั้งคณะอนุก รรมการหรือ คณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการและคณะท างาน ให้ น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การขออนุญาตและการอนุญาต
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๖ (๑) ให้ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้ว
จึงจะผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้
การขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การผลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์
แผนไทยประยุ ก ต์ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นป้ อ งกั น หรื อ บ าบั ด โรคตามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกาหนด และสภากาชาดไทย
(๒) การปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ หรื อ หมอพื้ น บ้ า นซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาหรับการปรุงยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) การแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่ อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตนโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือหมอพื้นบ้านซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย
(๔) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุตาม (๓) เพื่อใช้
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือหมอพื้นบ้าน
ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(๕) ผู้ ข ายรายย่ อ ยซึ่ ง ขายวั ต ถุ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามที่
เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การน าเข้าผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว โดยมีปริมาณตามความจาเป็นที่ใช้ได้
ไม่เกินเก้าสิบวัน
(๗) การผลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนด
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ
(๘) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ผู้ อ นุ ญ าตจะออกใบอนุ ญ าตผลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) มีสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีอุปกรณ์ที่จาเป็น
ต้องใช้ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) มีผู้มีห น้ าที่ปฏิบัติการและไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๘) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๙) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
(๑๑) ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจซ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี
ผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้น
ต้องมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐)
มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้รับอนุญาตตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต
หรือนาเข้าด้วย
มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต
เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการชั่วคราว
เพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดาเนินการขออนุญาตได้
การขอแก้ ไ ขรายการและการอนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต และการย้ า ยหรื อ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ผู้ รั บ อนุ ญ าตซึ่ ง ประสงค์ จ ะต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ ผู้ อ นุ ญ าต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือนจะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน
โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่ นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุ
ให้พ้นผิดตามมาตรา ๙๔ และในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งและชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ให้ใบอนุญาตคงใช้ต่อไปได้
จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ผู้ อ นุ ญ าตแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตทราบ
และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบกาหนดห้าปี หากใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือน
ถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ลบเลื อ นในสาระส าคั ญ
ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
หน้าทีข่ องผูร้ ับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทาหน้าที่ตามที่กาหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบถึงการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เป็นการชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ต นแทน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนได้ ไ ม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
โดยผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
การแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น
โดยให้ถือว่าผู้นั้นได้พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ให้ มี ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละจ านวนตามที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑๓) และไม่ เ ป็ น โรคตามมาตรา ๖ (๑๔)
ตลอดเวลาที่ทาการ
(๒) จัดให้มีการผลิต นาเข้า ขาย ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) จัดให้มีการผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๔) จัดให้มีป้ายซึ่งแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งแสดง
ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๕) จัด ให้ มีบัญชีวัต ถุดิบที่ใช้ผลิต ผลิต ภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) จั ด ให้ มี การเก็บตัว อย่า งผลิต ภั ณฑ์ ส มุนไพรที่ ผลิ ต หรือนาเข้า ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัต ถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้น
หรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการตรวจสอบดังกล่าว ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
และต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลาก
และเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าจัดไว้
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๒๘ (๓)
(๒) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๓๔
หรือที่ได้แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ตามมาตรา ๔๕
(๓) ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่รั ฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) ดู แ ลการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแสดงฉลากและเอกสารก ากั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๒ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารประจ าสถานที่ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรมี ห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่เก็บหรือสถานที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๒๘ (๓)
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ดูแลการนาเข้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) ดูแ ลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารกากับผลิต ภัณฑ์ก่อนนาออกขาย
ให้ถูกต้องครบถ้วน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่เก็บหรือสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๒๘ (๓)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
การขึน้ ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีป ระกาศ
ตามมาตรา ๖ (๒) ให้นาผลิตภัณฑ์นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้อนุญาตเสียก่อน
และเมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้
ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๒)
และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลหรื อ
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
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การขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรและการออกใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ผลิต ภัณฑ์สมุน ไพรที่จะผลิต หรือนาเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การแสดง
นิทรรศการ หรือการบริจาค
(๓) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) การผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคเฉพาะราย ตามทีร่ ฐั มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีผลิตหรือนาเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม (๑) หรือผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๒) ให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต ทั้งนี้ การแจ้ง
และการผลิตหรือนาเข้าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ การขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๓๔ ต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชือ่ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับ
(๓) ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๕) เอกสารหรือหลักฐานที่เ กี่ยวกั บสรรพคุ ณ วิ ธี ใ ช้ คุ ณ ภาพ และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๗) วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๘) หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียนตารับ เฉพาะกรณีที่เป็นการนาเข้า
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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(๙) ฉลาก
(๑๐) เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๑) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๗ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมื่อเห็นว่า
(๑) รายการการขอขึ้นทะเบียนตารับไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๖
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนตารับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกสั่งเพิกถอนใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับ
(๓) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ มี วั ต ถุ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบไม่ เ หมาะสม
ตามหลักวิชาการ ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนตารับใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมอันดีงาม หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความจริง
มาตรา ๓๘ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิต ภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จ ะแก้ไข
รายการทะเบียนตารับ ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้นาความในมาตรา ๓๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๔๐ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะต่ออายุ
ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ ผู้ อ นุ ญ าตก่ อ นวั น ที่ ใ บส าคั ญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอายุ
ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรซึ่ ง ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผล
อันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๙๔
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และในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สิ้นอายุจะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งและชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ให้ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับนั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบ และให้คืนค่าธรรมเนียม
การต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่
ครบกาหนดห้าปี หากใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิต ภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหาย ถูกทาลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรยื่นคาขอรับใบแทน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๔๓ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปรากฏว่า
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรนั้ น ได้เปลี่ ย นไปเป็นวัต ถุที่ มุ่งหมายส าหรับ ใช้เป็ นเครื่องมือแพทย์
เครื่องสาอาง ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุอันตราย หรืออาหาร
(๒) การโฆษณาผลิต ภั ณ ฑ์ สมุ นไพรนั้นฝ่ าฝื นหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตารับไว้ ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา ๕๙
(๔) ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ วรรคสองหรือวรรคสาม
(๕) ผู้รับใบสาคัญการขึ้น ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรายการทะเบียนตารับ
ผลิต ภัณฑ์สมุน ไพร หรือไม่ดาเนิ น การติด ตามความปลอดภัยของผลิต ภัณฑ์สมุนไพรตามคาสั่งของ
ผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ
ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือ
เพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๖
การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา ๖ (๓) ให้ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น มาขอแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ จดแจ้ ง กั บ ผู้ อ นุ ญ าตเสี ย ก่ อ น
และเมื่อได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้
ผู้ ข อแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ ขอจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ การแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ การจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามมาตรา ๔๕
ให้นาความในมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ การแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ การจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามมาตรา ๔๕
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ แ จ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ จดแจ้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้ง
(๓) ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๕) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) ฉลาก
(๗) เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ การรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ด การรั บ จดแจ้ ง การแก้ ไ ขการแจ้ ง รายละเอี ย ด
และการแก้ไขการจดแจ้ง ให้นาความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง
รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้นาความในมาตรา ๔๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ ใ บรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ ใบรั บ จดแจ้ ง สู ญ หาย ถู ก ท าลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งยื่นคาขอรับใบแทนใบรับแจ้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งแก้ไข
รายการแจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๕๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้ง
รายละเอี ย ดหรื อ ใบรั บ จดแจ้ ง ได้ โดยแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ ใบรั บ จดแจ้ ง ทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรนั้ น ได้เปลี่ ย นไปเป็นวัต ถุที่ มุ่งหมายส าหรับ ใช้เ ป็ นเครื่องมือแพทย์
เครื่องสาอาง ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุอันตราย หรืออาหาร
(๒) การโฆษณาผลิต ภั ณ ฑ์ สมุ นไพรนั้นฝ่ าฝื นหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
(๔) ผู้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ ใบรั บ จดแจ้ ง ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม
(๕) ผู้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดหรือ ใบรั บ จดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ นไพรไม่แ ก้ ไขรายการแจ้ง
รายละเอี ย ดหรื อรายการจดแจ้ ง หรื อ ไม่ดาเนิ นการติด ตามความปลอดภั ย ของผลิต ภั ณฑ์ ส มุนไพร
ตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๓ คาสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียด ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการแจ้ง
รายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้แก้ไข
รายการแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ รายการจดแจ้ ง ติ ด ตามความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
หรือเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๗
กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๕๔ ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร
หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
(๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือ
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
(๓) ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่ไ ด้รับการขึ้น บัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว
ในกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ เ ป็ น ยาแผนไทย ต้ อ งเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการมอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๕๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ รั ฐ มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชาญ
หน่ ว ยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประกาศต้องกาหนด
คุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
(๒) ค่ า ขึ้ น บั ญ ชี ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจะจั ด เก็ บ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
(๓) ประเภทและค่าใช้จ่ายที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี
จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุด
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่อนไขในกระบวนการพิ จ ารณาผลิ ต ภัณ ฑ์ สมุ นไพร ทั้งนี้
ให้คานึงถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการรักษาความลับทางการค้าด้วย
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๑)
ค่าขึ้นบัญชีตาม (๒) หรือค่าใช้จ่ายตาม (๓) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกาหนดค่าขึ้นบัญชีหรือ
ค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจาเป็นและเหมาะสมได้
มาตรา ๕๖ เงิ น ค่ า ขึ้ น บั ญ ชี ที่ จั ด เก็ บ ได้ ต ามมาตรา ๕๕ (๒) ให้ เ ป็ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา สาหรับเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตรา ๕๕ (๓) ให้เป็นของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในหน้าที่และอานาจของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่าย
เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา ๕๔ (๓)
(๒) เป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) เป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาศักยภาพหน่วยงานและเจ้า หน้าที่ เพื่ อ พัฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ
(๔) ค่ าใช้ จ่ ายอื่ นที่เกี่ ยวข้ องและจ าเป็ นเกี่ ยวกั บการด าเนิ นกระบวนการพิ จารณาผลิ ตภัณฑ์
สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ การรับเงินตามมาตรา ๕๕ การจ่ายเงินตามมาตรา ๕๖ และการเก็บรักษาเงิน
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนด โดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๘
การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๕๘ ห้ามผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังต่อไปนี้
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(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ
(๔) ผลิต ภัณฑ์สมุนไพรที่ไ ม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้ง
แล้วแต่กรณี
(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๕๙ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทาเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแท้
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน เดือน ปีที่สิ้นอายุ ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงฉลากหรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๕) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ แ สดงว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามต ารั บ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๖) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต ขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารับที่ขึ้นทะเบียน
แจ้งรายละเอียด จดแจ้ง หรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๐ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารสาคัญขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุดที่กาหนดไว้
ในตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดแต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ (๖)
(๒) มีค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสาคัญต่อคุณภาพผิดจากเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ใ นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) มีส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งไว้
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖๑ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สิ้นอายุตามที่ปรากฏไว้ในฉลาก
(๒) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ภ ายหลั ง การผลิ ต ได้ แ ปรสภาพจนมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา ๕๙ (๖) หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา ๖๐
มาตรา ๖๒ ห้ า มผู้ รับอนุ ญาตผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ สมุนไพรในระหว่า งที่ผู้ มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ประจาสถานที่ผลิตไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๖๓ ห้ า มผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานที่ ผ ลิ ต น าเข้ า หรื อ ขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายแห่งในเวลาเดียวกัน
มาตรา ๖๔ เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ
หรื อ ไม่ ป ลอดภั ย ให้ เ ลขาธิ ก ารมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง
ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
ในระหว่างการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งระงับการผลิต นาเข้า
หรือขาย เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
หรือความปลอดภัย
มาตรา ๖๕ เมื่อปรากฏว่าผลิต ภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไม่ต รงตามที่
ขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง งดการผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว
(๓) เรียกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง
หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ ผู้ รั บ ใบรั บ จดแจ้ ง ไปจั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ต นผลิ ต น าเข้ า
หรือขาย คืนจากท้องตลาดหรือผู้มีไว้ในครอบครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๔) สั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้ที่รับมอบหมาย ทาลาย
หรือจัดการตามควรแก่กรณี หากพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๕๘
ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้ า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นตาม (๓) และ (๔)
หมวด ๙
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
มาตรา ๖๖ ในระหว่า งที่ ใ บอนุญาตยั งไม่สิ้ นอายุ ผู้ รั บ อนุ ญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ ใ ด
ประสงค์จะเลิกกิจการ ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน
ก่อนวัน ที่ประสงค์จะเลิกกิจการ พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจานวนผลิต ภัณฑ์สมุนไพรที่เหลื อ อยู่
ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตและประสงค์จะเลิกกิจการ
ให้ แ จ้งการเลิกกิจการเป็น หนังสือให้ ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าภายในสิบห้าวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ในกรณีที่ผู้รับอนุ ญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แ จ้ง
สถานที่เก็บและจานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การแจ้งตามมาตรานี้ ให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ได้แจ้งการเลิกกิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่เหลืออยู่ของตน ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวัน

1076
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๕๑
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นับแต่วันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๘ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ ใ ดประสงค์ จะโอนใบอนุญ าตให้ ผู้รับโอน
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๙ ให้ ยื่ น ค าขอโอนใบอนุ ญาตต่ อ ผู้อนุญาต
และการโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ตาย หากทายาทหรื อ ผู้ ซึ่งได้รับ
ความยินยอมจากทายาทได้แสดงความจานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการนั้นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และเมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ ให้ทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากทายาทประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย
การแสดงความจานงและการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑๐
การโฆษณา
มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุ นไพร
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน
การขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เลขาธิการอาจกาหนดเงื่อนไข
เฉพาะในการโฆษณาและจากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้
มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตโฆษณาตามมาตรา ๗๐ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๗๒ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตโฆษณา ให้นาความในมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่นคาขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) โอ้ อ วดสรรพคุ ณ หรื อ วั ต ถุ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรว่ า สามารถ
บาบัดรักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือตามความเชื่อส่วนบุคคล
หรือสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ หรือใช้ถ้อยคาอื่นใดที่มีความหมายในทานองเดียวกัน
(๒) แสดงสรรพคุ ณ อั น เป็ น เท็ จ เกิ น ความจริ ง หรื อ ท าให้ เ ข้ า ใจผิ ด ในสรรพคุ ณ ของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
(๓) ทาให้ เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๔) เป็ น การรั บ รองหรือ ยกย่ อ งสรรพคุ ณ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรโดยบุ ค คล คณะบุ ค คล
หรือสถาบันใด ๆ
(๕) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ความใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทัน ตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้ การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตเห็ น ว่ า การโฆษณาใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๗๔ ให้ ผู้ อ นุ ญ าต
มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้โฆษณาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ระงับการโฆษณา
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คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้ โดยให้ผู้โฆษณา
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมวด ๑๑
การส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถของผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้ ผู้ผลิต หรือผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐ (๘) แจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอรับการส่งเสริม
ตามมาตรา ๗๗
การแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ค ณะกรรมการ
นโยบายกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๗ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้แจ้งตามมาตรา ๗๖ มีดังต่อไปนี้
(๑) สนั บ สนุ น การประกอบกิจ การตามความพร้อ มและความต้อ งการของผู้ป ระกอบการ
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การส่งเสริมคุณภาพ
การผลิต การจัดการ และการตลาด
(๒) ส่ ง เสริ ม การรวมตั ว หรื อ ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการกั บ ภาคธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรมอื่น
(๓) ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คาปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการเตรียมเอกสารทางวิชาการ
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต หรื อ การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร การขอรั บ การประเมิ น รั บ รอ งมาตรฐาน
การขอขึ้นทะเบียนตารับ การแจ้งรายละเอียด หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
(๕) อบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๖) ให้เอกสารคาแนะนา คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอื่นใดที่ส่วนราชการจัดทาขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสาร
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(๗) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
การได้รับการส่งเสริมตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในเวลาทาการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมเท่าที่จาเป็นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรในปริ ม าณพอสมควรไปเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งในการตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์
(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไป
ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจ ค้น ยึด หรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องใช้
ตลอดจนภาชนะบรรจุ หี บ ห่ อ ฉลาก เอกสารก ากั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวซึ่งสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นาเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือทาลายหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ให้ทาการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
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มาตรา ๗๙ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๗๘ (๓) ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไ ม่มีการดาเนิ น คดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับแจ้งคาสั่งว่าไม่มีการดาเนินคดี
(๓) ในกรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น คดี และพนั ก งานอั ย การสั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี หรื อ ศาล
ไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๗๘ (๓) เป็นของเสียง่าย เป็นของ
ที่ใกล้จะสิ้น อายุต ามที่กาหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือจะเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออายัดจะจัดการขายทอดตลาด
สิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่าย
และค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐ
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑๓
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใ บอนุญาต
ไว้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
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ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
และระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้นั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้
มาตรา ๘๔ ผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙
หรือฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓
มาตรา ๘๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบ หากไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ปิดคาสั่งไว้
ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ถือว่าผู้รับอนุญาต
ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดคาสั่ง
คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยวิธีประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
มาตรา ๘๖ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งยกเลิกคาสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๘๗ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตน
ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง
คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง
ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตไม่อ อกใบอนุ ญาตหรื อ ไม่ อ นุญ าตให้ ต่อ อายุ ใ บอนุ ญาต
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อมีคาขอ
ของผู้ อุ ท ธรณ์ รั ฐ มนตรี มีอานาจสั่ งอนุ ญาตให้ ผู้ขอต่อ อายุ ใ บอนุญาตประกอบกิจ การผลิต น าเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนได้
มาตรา ๘๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอน
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๙๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ให้รัฐมนตรีพิจารณา
อุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าอุ ท ธรณ์ ถ้ า มี เ หตุ จ าเป็ น ไม่ อ าจพิ จ ารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนัง สือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว
หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๙๑ ผู้ ใ ดผลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรโดยไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๙๓ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด ผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๗๒ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๔ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้งผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ภายหลัง
ที่ใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
สิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๙ วรรคสอง
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับ
จดแจ้ง
มาตรา ๙๕ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด ผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๓
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๙๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๙๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๖) มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๙๙ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๐ ผู้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามมาตรา ๓๕ (๑) หรื อ (๒) ผู้ ใ ดไม่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

1084
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือผู้วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
การผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๕๙ (๒) (๓) (๔) (๕)
หรื อ (๖) อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๘ (๑) ถ้ า ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ ใ ดขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรปลอมอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๘ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท
การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๕๙ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๘ (๑) ถ้ า ผู้ ข ายสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรนั้ น ไม่ ถึ ง กั บ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๘ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานหรือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๒)
หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ ใ ดน าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเสื่ อ มคุ ณ ภาพอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น
มาตรา ๕๘ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ ผู้ ใ ดผลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้ง แล้วแต่กรณี อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๔) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐๗ ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๘ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๖๓ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่
ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๙ ผู้รับอนุ ญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่ นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ
ผลิต ภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
เลขาธิการซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครองหรือผู้ที่รับมอบหมาย
ให้ทาลายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หรื อ ผู้ อ นุ ญ าตไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต หรื อ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๘๔ ผู้ ใ ด
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตนเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึง่
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๕ ผู้โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน
ห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดไม่มาให้ ถ้อยคา ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นตามมาตรา ๗๘
วรรคหนึ่ง (๔) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๗ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ อ นุ ญ าต
ตามมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล 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 ชอบ
ในการดาเนิน งานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๒๐ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระทาความผิด ตามมาตรา ๕๘
ให้ศาลสั่งริบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งฉลาก ภาชนะ หรือหีบห่อ
บรรจุผลิต ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพ ย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่น
ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ ริบทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคาร้องของ
เจ้าของที่แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สิน ดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของที่แท้จริงนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาล
มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทาลายหรือจัดการ
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒๑ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ เป็ น
ความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรับ ตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วัน นั บแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ
หี บห่ อ ฉลาก เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดไว้
เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้ต้องหายินยอมให้สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งของที่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคสาม ให้ทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามวรรคสามหรือตามวรรคสี่ แสดงต่อ
เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เปรียบเทียบได้ว่าตนเป็น เจ้าของ
ที่ แ ท้ จ ริ ง และมิ ไ ด้ รู้ เ ห็ น เป็ น ใจในการกระท าความผิ ด และสิ่ ง ที่ ไ ด้ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ยั ง คงอยู่ ใ น
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึด
หรืออายัดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๒ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการนโยบายประกอบด้ ว ยกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) และให้ อ ธิ บ ดี เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) ซึ่งต้องไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑)
และ (๒) และให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ให้ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๑๒๔ บรรดาใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายยาหรืออาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ
มาตรา ๑๒๕ บรรดาใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาและใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย น
ต ารั บ อาหารซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ อ อกให้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญนัน้ ๆ จะสิ้นอายุ และให้ยาหรืออาหารที่ได้ผลิตหรือนาเข้าก่อนใบสาคัญ
ดังกล่าวสิ้นอายุสามารถจาหน่ายต่อไปได้จนกว่ายาหรืออาหารนั้นจะสิ้นอายุหรือผู้อนุญาตจะสั่งยกเลิก
มาตรา ๑๒๖ คาขออนุ ญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา หรือคาขอใดในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละได้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. ๒๕๑๐
หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าคาขอดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๑๒๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปั จจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม
และกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ ทาให้ต้องนาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมาย
ว่าด้วยอาหารมาใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมและกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รวมทั้งไม่ส อดคล้ องต่อการส่ งเสริม และพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุน ไพร ดังนั้ น สมควรมีกฎหมายควบคุม และ
กากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ และมีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมและกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยระบบการอนุญาต การขึ้นทะเบียน การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้ง ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร ซึ่งจะทาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งเพิ่มมูลค่าในการส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑสมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๒๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
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
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหมาย
ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์
และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่และ
ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
และกาหนดกิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคานึงถึง
ประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) กาหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
กาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒
วรรคหนึ่ง หรือกาหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติพ ลั ง งาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

“(๑๘) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๑/๑
วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น (๑๘/๑) ของมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๘/๑) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๓ และ
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๔”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการหรือคาสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๒๖/๑ ให้เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกาหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึง่
ให้เป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖/๒ นอกจากเครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ต ามมาตรา ๒๖/๑ ให้ เ ครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี อื่ น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ทั้งนี้
ให้คานึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๑ ผู้ รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๙๑/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา ๒๐ หรือเครื่องกาเนิด
รังสีตามมาตรา ๒๖/๒ หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี การเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยและความมั่ นคงปลอดภั ยทางนิ วเคลี ยร์ และรั งสี และการพิ ทั กษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ ผู้ รั บใบอนุ ญาตผลิ ต มี ไว้ ในครอบครอง หรื อใช้ วั สดุ กั มมั นตรั งสี และผู้ รั บ
ใบอนุญาตมีไ ว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของ
ผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให้มีอายุไม่เกินห้าปี”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๕ ผู้ รั บ ค าสั่ ง ของเลขาธิ ก ารหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๑๗ แห่ งพระราชบั ญญั ติ พลั งงานนิ วเคลี ยร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๑๗ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสี หรือผู้มีไว้
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติพ ลั งงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสี หรือผู้มีไว้
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึงปริมาณหรือ
ระดับกัมมันตภาพสาหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
และคานึง ถึง พลัง งานสูง สุด ของรัง สีที่เ กิด ขึ้น ปริม าณรัง สีที่ไ ด้รับ หรือ ลัก ษณะการใช้ง านสาหรับ
เครื่องกาเนิดรังสี”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ ที่ มี
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจ
เปรี ย บเที ย บได้ แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ที่ อ อกแบบมาเฉพาะส าหรั บ ใช้ เ พื่ อ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล
ตามมาตรา ๒๖/๑ ให้ ผู้ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายตามมาตรา ๒๖/๑
เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดีแทนเลขาธิการ”

1098
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ (๓๑/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓๑/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี
(๓๒) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓๓) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓๔) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐๐ บาท”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น (๓๕/๑) และ (๓๕/๒) ของเจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์
และรังสีของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๕/๑) การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๓๕/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔๑/๑) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๖ ให้ใ บอนุญ าตผลิต มีไ ว้ใ นครอบครองหรือ ใช้ซึ่ง พลัง งานปรมาณูจ าก
เครื่องกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใบอนุญาต
มีไ ว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิ ดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
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ใช้ บั ง คั บ และใบอนุ ญ าตยั งไม่ สิ้ นอายุ ถื อเป็ นใบรั บแจ้ งการครอบครองหรื อใช้ เครื่ องก าเนิ ดรั งสี
ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุ ญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง เคยไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๙๒
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น
ไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๒๗ ให้ ด าเนิ น การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒
มาตรา ๙๑/๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้มีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิ ว เคลียร์เพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้น
ไม่เป็นความผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับคาสั่งไม่รบั แจ้งจาก
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
เมื่ อ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรื อ มาตรา ๙๔
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตและค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตมี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ถือเป็นการแจ้งการครอบครองหรื อใช้ เ ครื่ องก าเนิดรั งสีดังกล่ าวต่อผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้มีอายุห้าปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตพิ ลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีใน
ปั จ จุ บั น มีเพีย งระบบอนุ ญ าต ซึ่ง มี กลไกในการกากั บดู แลที่ เ คร่ ง ครั ดและไม่เ หมาะสมกั บ การกากั บ ดู แ ล
เครื่ องกาเนิ ดรั งสี บ างประเภทที่ไม่ ก่อ ให้ เกิด อันตรายทางนิว เคลี ยร์ และรังสี แ ก่ประชาชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างร้ายแรง สมควรกาหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าวเป็น
อีกระบบหนึ่งในการกากับดูแล และกาหนดให้ผู้ทา นาเข้า หรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสีนั้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตทา นาเข้า หรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสี นอกจากนั้น การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
ที่ ออกแบบมาเฉพาะส าหรั บใช้ เพื่ อการวิ นิ จฉั ยทางการแพทย์ ซึ่ งไม่ มี วั สดุ กั มมั นตรั งสี เป็ นส่ วนประกอบและ
เพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยระบบใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติมาแต่เดิมและกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในปัจจุบัน นั้น ผู้มีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีจะยื่นเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกาเนิดรังสี
ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุ ญาต
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าว สมควรกาหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีนั้นภายใต้ระบบการแจ้งการครอบครอง
หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีและกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับเครื่องกาเนิดรังสีนั้นโดยเฉพาะ
รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพและ
ลักษณะของสถานที่ทาการแต่ละประเภท ตลอดจนสมควรแก้ไขอัตราโทษและดุลพินิจ ในการกาหนดโทษ
ให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิดมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒

พระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๓๐
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เป็นเวลาเจ็ดปี
การขยายเวลาใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก ระท าได้ โ ดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก า
โดยให้กระทาได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน
หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่นา่ เชื่อถือว่าสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนาสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นพื้ นที่
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ
ทักษะ และเจตคติ
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา
“สถานศึกษานาร่อง” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานาร่อง
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
“คณะกรรมการขับเคลื่อน” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“ก.ค.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้งพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๕ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดาเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
(๒) ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
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(๓) กระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานาร่องในพื้นที่
นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
การตีความจะต้องเอื้ออานวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของ
การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสาคัญ
มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายมีอานาจกาหนดให้จังหวัดใด
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยคานึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคานึงถึงผลการดาเนินการที่ผ่านมาของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาอื่นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๗ จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ดเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบายเพื่ อด าเนิ นการตามมาตรา ๖
โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่เกีย่ วข้อง และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จานวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้
มาตรา ๘ การเสนอให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง ต้องกระทา
อย่างเปิดเผย และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ
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(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานาร่อง
(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
(๔) แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
(๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน
องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (๓) ในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอาจมี
ความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อม และความจาเป็นของแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้า คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สารวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ในกรณีที่มีความพร้อม
ตามมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จานวนไม่เกิน
แปดคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
(๔) คณะรัฐ มนตรีใ ห้อ อกเพราะบกพร่อ งต่อ หน้า ที ่ มีค วามประพฤติเ สื่อ มเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการดาเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ คณะรั ฐมนตรี ในการประกาศก าหนดให้ จั งหวั ดใดเป็ นพื้ นที่ นวั ต กรรม
การศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๓) กาหนดนโยบาย และกากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๕) กาหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของหน่ วยงาน
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๖) กาหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานาร่อง
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หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๗) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่เกี่ยวกับการจัด การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนาผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว
(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษานาร่อง
(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน
สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล ภายในสถานศึกษานาร่อง
(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย
(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) หน้าที่และอานาจอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการนโยบาย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๔)
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย
และอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการนโยบายแต่ ง ตั้ ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งสานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการดาเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๔) จัด ทามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัด การศึกษาของพื้ นที่
นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานาร่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๕) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งนาเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๖) กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๗) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของสานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
หมวด ๓
การบริหารพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๑๙ ในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา คณะหนึ่ง จานวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
และพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็น ไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้
พิจารณาจากคาขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้คานึงถึงความหลากหลายและ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศให้ จั ง หวั ด ใดเป็ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาแล้ ว ให้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
มาตรา ๒๐ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและ
เอกชน ดาเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน
ตาม (๑)
(๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทา
สื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอื่น
ที่จาเป็นสาหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๔) น าหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานาร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
นาร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุ ณภาพและเหมาะสมกับสภาพใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
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ราชกิจจานุเบกษา
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(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานาร่องเพื่อให้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
(๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการเป็นสถานศึกษานาร่องหรือในการนานวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา
(๙) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา
เพื่อทาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนานวัตกรรมการศึกษาไปใช้
(๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานาร่อง
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
มอบหมาย
(๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
(๑๓) หน้าที่และอานาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
การออกแบบทดสอบตาม (๖) และการประเมินผลตาม (๑๐) ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
ตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษานาร่องใดมีความพร้อม อาจมอบหมายหน้าที่
และอานาจตาม (๖) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการในส่วนของตนได้
มาตรา ๒๑ ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการอื่นนอกจากกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ ป ระธานกรรมการขั บเคลื่ อ น กรรมการขั บ เคลื่ อ น และอนุ ก รรมการที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด รวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๓) จัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย
ให้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๕ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เพื่ อ นาไปใช้
ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องครอบคลุมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
โดยต้องจัด สาระการเรียนรู้รายวิชาให้ หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม
ในกรณีที่สถานศึกษานาร่องต้องการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔)
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
สถานศึกษานาร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔)
หรื อ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รต่ า งประเทศต้ อ งเสนอคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานาร่องและ
สถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ในการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ คณะกรรมการขับเคลื่อน หรือสถานศึกษา
นาร่อง แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ในพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาด้วย
หมวด ๔
สถานศึกษานาร่อง
มาตรา ๒๗ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาแห่ ง ใดประสงค์ จ ะเป็ น
สถานศึกษานาร่อง ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด
(๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แล้วแต่กรณี
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกาหนด
มาตรา ๒๘ เพื่อให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ต ามมาตรา ๕ การจัด สรรงบประมาณเฉพาะใน
ส่ว นของเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้แก่
สถานศึกษานาร่องตามมาตรา ๒๗ (๑) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดสรรให้แก่สถานศึกษานาร่องแต่ละแห่งโดยตรง
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการของสถานศึกษานาร่อง
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษานาร่อง
แต่ละแห่ง ให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยความเห็นชอบของ
สานักงบประมาณ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ การรั บ และการใช้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคเพื่ อ การศึ ก ษาให้ แ ก่
สถานศึกษานาร่องที่เป็นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึง่ จะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม
มาตรา ๓๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาน าร่ อ งในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงาน
กับกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายสามารถดาเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัด ซื้อจัด จ้างของสถานศึกษาน าร่องทั้งหมดหรือ แต่บางส่วนได้เอง ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพื่อให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ.
หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สาหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน
วิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานกับ
สานักงาน ก.ค.ศ.
เมื่อได้มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนากฎ ก.ค.ศ. หรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษานาร่องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุ คคลในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใด
ซึ่งให้สถานศึกษานาร่องเป็นผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนดาเนินการ
มาตรา ๓๔ ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานาร่องอาจดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน
มาตรา ๓๕ สถานศึกษานาร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้
(๑) จัดทา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕
(๒) ร่วมกันจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ร่วมกันในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจ
ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้สถานศึกษานาร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และมีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ให้สถานศึกษานาร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๓๘ สถานศึ ก ษาน าร่ อ งที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

สถานศึกษานาร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนขอให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้คาแนะนาใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานาร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ
มาตรา ๓๙ สถานศึกษานาร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่องในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษานาร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ความเห็นชอบ
(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษานาร่องแห่งนั้นไม่สามารถดาเนินการ
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น
สถานศึกษานาร่อง
(๓) ครบกาหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานาร่องและไม่ประสงค์
จะเป็นสถานศึกษานาร่องต่อไป
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานาร่อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกาหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานาร่องปฏิบัติเพื่อไม่ให้นักเรียนและครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่อง
หมวด ๕
การประเมินผล
มาตรา ๔๐ ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามมาตรา ๑๕ (๔) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง และให้จัดทา
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการยั งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่สามารถ
ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕ ได้ ให้ ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิก
เนื่องจากไม่อาจดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กาหนด ในการนี้
ให้กาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
การยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานัน้
พ้ น จากการเป็ น สถานศึ ก ษาน าร่ อ ง และกลั บ คื น สู่ ส ถานะสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น อยู่ แ ต่ เ ดิ ม
ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากรายงานของคณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระว่ า
การดาเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่นวัต กรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายดาเนินการตามมาตรา ๑๕ (๗) และ (๘) เพื่อให้มีการขยาย
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๔)
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๔ ให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ปฏิบัติห น้ าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัต กรรมการศึก ษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่ อ น
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๖ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานาร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษานาร่องตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้สถานศึกษานาร่อง
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เป็นจานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานาร่อง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สถานศึกษานาร่องต้องดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในโครงการ
กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน อยู่ ใ นวั น ก่อนวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ใ ช้บั งคับ ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึก ษานาร่องแจ้งต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อขอยกเว้นไม่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในโครงการ
กิจกรรม หรือภารกิจนั้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น
มาตรา ๔๙ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่เห็นว่าจาเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในระหว่างที่ยังไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารพื้นที่นวัต กรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๕๑ ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งปี ให้คณะกรรมการนโยบาย
พื้น ที่น วัต กรรมการศึกษากาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และสถานศึกษานาร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
และกาหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพื่อไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้ รั บ
ผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ
เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้สถานศึกษานาร่องพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่อง
และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้
เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง สมควรกาหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูป
การบริ ห ารและการจั ดการการศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนาร่องใน
การกระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตพิ ื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๐๒
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม
พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ บรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการ
ปิโตรเลียมของบริษัทให้ทาเป็นภาษาไทยและต้องระบุเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ
อธิบดีอาจอนุ มัติให้ บริษัททาเป็น ภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน

1124
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ซึ่งมิใช่เงินตราไทย หรือเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามวรรคหนึ่งใช้ภาษาต่างประเทศหรือเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยดังกล่าวตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ และ
ต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๘/๑ เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
หรือให้เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๘ ให้บริษัทคานวณมูลค่าของเงินตรา
ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ที่ อ ธิ บ ดี อ นุ มั ติ และบรรดารายการต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ผลขาดทุ น ประจ าปี ค งเหลื อ
ตามมาตรา ๒๘ (๑) ที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลื ออยู่ ณ วันนั้น เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงิน ตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิ ชย์
รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา ๓๓/๑ ถึงมาตรา ๓๓/๕
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“หมวด ๒/๑
การคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัท
ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
มาตรา ๓๓/๑ บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ตามมาตรา ๘ ให้คานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้โดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น และ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ ภาษีเงินได้และการคานวณกาไรสุทธิ เว้นแต่มาตรา ๒๖ (๑๐) (๑๒)
และ (๑๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓/๒ ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตรา
สกุลอื่น ที่มิใช่เงิน ตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับวิธีการตามมาตรา ๓๓/๓ ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน
ตามมาตรา ๒๖ (๗) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้
ในประมวลรัษฎากร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓๓/๓ เงิ น ตรา หนี้ สิ น หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ มี มู ล ค่ า เป็ น เงิ น ตราสกุ ล อื่ น ที่ มิ ใ ช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
ตามมาตรา ๘ ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่น
ที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราสกุลนั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
มาตรา ๓๓/๔ เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุล
ที่ใช้ในการดาเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ
อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
มาตรา ๓๓/๕ ผลกาไรหรือขาดทุนจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณ
ตามมาตรา ๘/๑ หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทย
เพื่อชาระภาษีตามมาตรา ๔๒ มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“เว้นแต่จะได้รับอนุมัติตามวรรคสอง ให้บริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่
เงินตราไทยตามมาตรา ๘ ชาระภาษีตามวรรคหนึ่งเป็นเงินตราไทย โดยให้คานวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัว เฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
ในวันทาการสุดท้ายก่อนวันชาระภาษี”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“การประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามพระราชบัญญัตินี้กับบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ตามมาตรา ๘ ให้เจ้าพนักงานประเมินดาเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าว”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๖๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
เว้นแต่ในกรณีทบี่ ริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัตใิ ห้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่ สอดคล้องกับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑ ในกรณีที่บริษัทตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่
ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา ๘ การคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิของ
บริษัทดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้คานวณโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นตามมาตรา ๖๕
อัฏฐ แต่มิให้นามาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๐) (๑๒) และ (๑๓) มาใช้บังคับ และให้ดาเนินการดังนี้แทน
(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานด้วยวิธีการตาม (๒)
ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา ๖๕ อัฏฐ (๗) แต่ห้ามมิให้
ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
(๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานที่รบั มาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่
ในกรณี ที่ บริ ษั ทร้ องขอ อธิ บดี อาจอนุ มั ติ ให้ ค านวณโดยคิ ดจากอั ตราแลกเปลี่ ยนอื่ นซึ่ งสอดคล้ องกั บ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติ
ให้ ค านวณโดยคิ ด จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามวิ ช าการบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๔) ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณตามมาตรา ๘/๑
หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทยเพื่อชาระภาษีตามมาตรา ๔๒
มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๖๕ เอกวีสติ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๐) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๑) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรื อ ขายในวั น ท าการสุ ด ท้ า ยของรอบระยะเวลาบัญ ชี แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รั ฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑ ในหมวด ๗ ตรี บทบัญญัติ
เฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๖๕ เอกวี ส ติ / ๑ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง ได้ ท าสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต กั บ องค์ ก รร่ ว ม
ตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา ๘
การคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิของบริษัทดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้คานวณโดยใช้
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นตามมาตรา ๖๕ เอกวีสติ แต่มิให้นามาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๘)
(๑๐) และ (๑๑) มาใช้บังคับ และให้ดาเนินการดังนี้แทน
(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานด้วยวิธีการตาม (๒)
ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๕)
แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
(๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานที่รบั มาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือ ขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เว้นแต่ในกรณีทบี่ ริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัตใิ ห้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานเหลืออยูใ่ นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิ บดีอาจอนุมัติ
ให้ ค านวณโดยคิ ด จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามวิ ช าการบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๔) ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณตามมาตรา
๘/๑ หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทยเพื่อชาระภาษี
ตามมาตรา ๔๒ มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๑๓ บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ
การลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษี เ งิ น ได้ปิโ ตรเลี ยม พ.ศ. ๒๕๑๔ อยู่ ก่ อ นวันที่ พ ระราชบั ญญัตินี้ใ ช้บั งคับ ให้ ถื อว่ าเป็นบริษัท
ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติมาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓) มาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓)
และมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภ าษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กาหนดให้บริษัทสามารถจัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี
เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกชาระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว
แต่ในการคานวณกาไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ
การลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังคงต้องคานวณค่าของธุรกรรม
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดาเนินงาน ทั้งยัง
ก่อให้ เกิดกาไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ย นที่มิได้เ กิดจากการดาเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลั กเกณฑ์และ
วิธีการในการคานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ มาตรฐาน
การบั ญชี สมควรกาหนดให้ บ ริ ษัทที่ได้รั บ อนุมัติ ให้ ใช้เงิน ตราต่า งประเทศสกุล เงิน ที่ใช้ในการดาเนิ น งาน
สามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจ
ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการค านวณเงิ น ตรา หนี้ สิ น หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ มี มู ล ค่ า เป็ น
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔

เลม ๘๘ ตอนที่ ๔๓ ฉบับพิเศษ หนา ๖๓
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๔

๒

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๕๗ หนา ๕๗๗
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๖

๓

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๐ ฉบับพิเศษ หนา ๘
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

๔

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๘ ฉบับพิเศษ หนา ๔๒
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๕

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑

๖

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

๗

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หนา ๔๒
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หนา ๔๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙

พระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๙๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรือนและที่ ดิน และกฎหมายว่าด้ว ย
ภาษีบารุงท้องที่
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 แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็น ต้น ไป เว้น แต่การจัด เก็ บภาษี สาหรับ ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคั บ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดราคาปานกลางของที่ ดิ น สาหรับ การประเมิน ภาษี บ ารุงท้ อ งที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ใดที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระภาษี แ ทนผู้ เ สี ย ภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข้อบัญญั ติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความ
รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี
“พนักงานสารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่
“พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
“พนั กงานเก็บภาษี ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับชาระภาษี และเร่งรัด
การชาระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ ในเขตองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด ให้ เป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด
(๓) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น ที่ ท าการสถานทู ต หรือ สถานกงสุ ล ของต่ างประเทศ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗) ทรัพ ย์ สิน ที่ เป็ น ของมู ล นิ ธิห รื อ องค์ ก ารหรือ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๙ ผู้ซึ่ งเป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ ดินหรือสิ่งปลู กสร้างอยู่ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั บยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๑๑ ให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนตามมาตรา ๕๐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา ๑๓ การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่
ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
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หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔ กาหนดเวลาการชาระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อน
กาหนดเวลาสิ้น สุด ลง เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร จะให้ ขยายหรือ ให้ เลื่ อ น
กาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ น เลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และตามที่กระทรวงการคลัง
หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
(๒) ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉั ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่ สุด
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีคาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาปรึกษาหรือคาแนะน าเกี่ยวกับการจัด เก็บภาษี แ ละการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้แล้ว ให้แ จ้ง
คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนานั้ น
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา ๒๑ ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
จานวนห้าคน นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลจานวนห้าคน เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการร่วมด้วยจานวนหนึ่งคน
ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างประจาจังหวัด มีห น้ าที่ และอ านาจพิ จารณาให้
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด
ให้ ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗
และให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ ค าว่า “ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น อื่ น
ในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดได้ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาแก่ผู้บริห ารท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว
ให้ส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
ดังกล่าว
การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูล
ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมและการจั ด ส่ งข้ อ มู ล ตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด ๔
การสารวจและจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๒๖ เพื่ อ ประโยชน์ ในการจั ด เก็ บ ภาษี องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ให้ มี
การสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ พ นั ก งานส ารวจมี ห น้ าที่ แ ละอ านาจสารวจที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้างภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสารวจต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ต รประจ าตั ว ตามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
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มาตรา ๒๙ ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทาการได้ และมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี
ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง พนั ก งานส ารวจอาจขอให้ ผู้ เสี ย ภาษี ชี้ เ ขตที่ ดิ น หรื อ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานสารวจ ให้พนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสารวจได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น แล้ว ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด ทาบัญ ชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โดยต้องแสดงประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และรายละเอี ยดอื่ น ที่ จ าเป็ น แก่ การประเมิ นภาษี ตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่อื่น ด้วยตามที่เห็น สมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามประกาศบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผู้เสียภาษี เห็ น ว่าบัญ ชีรายการที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ ได้จัด ท าขึ้ น
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดาเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้า งเปลี่ ย นแปลงไป ไม่ ว่ า
ด้วยเหตุใด อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
หกสิบวัน นั บแต่วัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๓๔ การแจ้ ง ประกาศก าหนดระยะเวลาที่ จ ะท าการส ารวจตามมาตรา ๒๗
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา ๓๐ การแจ้งผลการดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงตามมาตรา ๓๒ และการแจ้งการเปลี่ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๓ อาจดาเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดได้ ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
หมวด ๕
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา ๓๕ ฐานภาษี เพื่ อ การคานวณภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้แ ก่ มู ลค่ าทั้ งหมด
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
กรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ การค านวณมู ล ค่ า ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการประจ าจั ง หวั ด ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนด
ราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ที่ ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นห้ องชุด ตามมาตรา ๓๕ ให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ห้ อ งชุ ด นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ น
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม
ของฐานภาษี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (๑) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัต ว์น้ า และกิจการอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นาความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย
การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม (๒) ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ ทิ้ งไว้ ว่า งเปล่ าหรื อ ไม่ ได้ ท าประโยชน์ ต ามควรแก่ ส ภาพตาม (๔)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัต ราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัต ราภาษีที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจาจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ไม่เห็ นชอบกับอัต ราภาษี
ตามร่างข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่น ดังกล่าว ให้ ส่งความเห็น เกี่ยวกับ อัต ราภาษี คืนผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่ อเสนอ
สภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หากสภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้ องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๙ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงาน
หรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดั งกล่ าวเป็ น ที่ อยู่ อาศั ยและมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบี ยนราษฎรในวั น ที่
๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ค านวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้ บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เจ้ า ของซึ่ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจาเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศกาหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๔๒ การค านวณภาษี ใ ห้ ใ ช้ ฐ านภาษี ข องที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง ค านวณได้
ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา ๓๗ ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้า งที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม
หมวด ๖
การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา ๔๔ ในแต่ ล ะปี ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง การประเมิ น ภาษี โดยส่ ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยสาบสูญ
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่ คนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า
เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา ๔๙ ให้ ผู้เสียภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีที่ได้มี
การแจ้งประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๓) สานั กงานเขตที่ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ สาหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๕) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด สาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การชาระภาษีต ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับการชาระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษี
โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ โดยการช าระผ่ านธนาคารหรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด ทั้ ง นี้
การชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่น ใดนั้ น ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
กรณี ช าระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับ รอง สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษี
กรณี ชาระโดยผ่ านทางธนาคารหรือ วิ ธีก ารอื่ น ใด ให้ ผู้เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชาระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๒ ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด
งวดละเท่า ๆ กันก็ได้
จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผ่อนชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ผู้ เสี ย ภาษี ต ามวรรคหนึ่ งไม่ ช าระภาษี ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดในการผ่ อ นช าระ
ให้ ผู้ เสี ยภาษี ห มดสิ ทธิ ที่ จะผ่ อนช าระ และต้ องเสี ยเงิ นเพิ่ มอี กร้ อยละหนึ่ งต่ อเดื อนของจ านวนภาษี
ที่ค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งกาหนดเวลาการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี
ตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้ องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้
มารับเงินที่ชาระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๕๔ ผู้ ใดเสี ย ภาษี โดยไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย หรื อ เสี ย ภาษี เกิ น กว่ าจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้ าสิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ คาร้อง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เห็ น ว่าผู้ยื่ น คาร้องมี สิ ท ธิ
ได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิ ทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน
ที่ได้รับคืน
ถ้ า ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งไม่ ม ารั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง ให้ เงิ น นั้ น ตกเป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๗
การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา ๕๕ การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ท าให้ ที่ ดิ น ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ท าให้ สิ่ งปลู ก สร้ า ง
ถู ก รื้ อ ถอนหรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมในส่ ว นส าคั ญ
ให้ ผู้ เสี ย ภาษี มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ จะต้ อ งเสี ยต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
เมื่อมีการยื่นคาขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกคาสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด ๘
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๘ ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๖๐ ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗
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มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างชาระให้ สานั กงานที่ดิ น หรือ สานั กงานที่ ดิน สาขา ซึ่งที่ดิ น หรือสิ่ งปลูก สร้างอยู่ในเขตท้ อ งที่ ของ
สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเร่งรั ด ภาษี ค้ างช าระ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษีค้างชาระ
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด ๙
มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อนาเงินมาชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน นั้ น ได้ แต่ห้ ามมิ ให้ ยึด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้เสียภาษี
เกินกว่าความจาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การออกค าสั่ งเป็ น หนั งสื อ ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของผู้เสียภาษี ตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ การยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เสี ย ภาษี
ไม่ ให้ ห มายความรวมถึ งการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ มี ห น้ าที่ ช าระภาษี แ ทน
ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๖๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีนาบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชาระ
มาตรวจสอบ
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(๓) ออกคาสั่งเป็น หนั งสือให้ เจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึด บัญ ชี เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี
(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น
เท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกหรือคาสั่ง และการออกคาสั่งและทาการตาม (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงิน
มาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ชาระค่าภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ของผู้เสียภาษี ต ามมาตรา ๖๒ จะกระท ามิได้
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา ๘๒
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๖๒ ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ
เบี้ ยปรับ เงิน เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอัน เนื่ องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินนั้ น
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี
มาตรา ๖๗ ในกรณี ที่ เป็ น การขายทอดตลาดที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างใดตามค าพิ พ ากษา
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระ
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้ นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก
การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว
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หมวด ๙
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อ ยละยี่สิบของจานวน
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวม
คานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี และได้มีการชาระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ ข ยายให้ นั้ น เงิ น เพิ่ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดลงเหลื อ ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ต่ อ เดื อ นหรื อ
เศษของเดือน
เงิน เพิ่ ม ตามมาตรานี้ ให้ เริ่ม นั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาช าระภาษี จ นถึ งวัน ที่ มี ก ารช าระภาษี
แต่มิให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด ๑๐
การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้ รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๓
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๖๑ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้
ยื่นค าร้องต่อ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น ตามแบบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ทั้ งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น ชอบกั บ ค าร้อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ แ จ้ งจ านวนภาษี
ที่จะต้องเสียเป็น หนั งสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาไม่ เห็ น ชอบกั บ ค าร้ อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ ผู้ เสี ย ภาษี นั้ น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า
ผู้เสียภาษีได้กระทาการใด ๆ เพื่อประวิงการชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือ
ยักย้ายทรัพ ย์สิน ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้ นอานาจการยึด หรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมี อานาจ
เพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
มาตรา ๗๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี ป ระจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจานวนหนึ่งคน ผู้แทนของผู้บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจานวน
ไม่ เกิ น สองคน เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมที่ดนิ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุง เทพมหานคร เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่ งแต่ งตั้ งอี ก จ านวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๕ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ให้นาความใน
มาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา ๘๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี มี อ านาจออกหนั ง สื อ เรี ย กผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาอุทธรณ์ จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนั งสือไปยังผู้อุทธรณ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้
จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกาหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์
ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น นับแต่วันที่
ชาระภาษีถึงวันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๘๒ ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือ
ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๘ ผู้ ใดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น าพยานหลั ก ฐานอั น เป็ น เท็ จ มาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล 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 หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๙๐ ความผิ ด ตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรื อ มาตรา ๘๗
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงิ น ค่ า ปรับ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี
บารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญั ตินี้ ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัด เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่คา้ งอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๙๒ ให้ ก รมที่ ดิ น จัด ส่งข้อ มู ลรูป แปลงที่ ดิ น และข้ อมู ลเอกสารสิ ท ธิของที่ ดิน และ
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๓ มิให้นาความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๒) ที่ดิ น และสิ่ งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อ าศัยและมีชื่อ อยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น
ที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓)
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกิน ห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่ งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐
หรื อ มาตรา ๔๑ แล้ ว คู ณ ด้ ว ยอั ต ราภาษี ต ามมาตรา ๙๔ ตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดในมาตรา ๓๘
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี บารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลู กสร้างตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มีผ ลใช้บั งคับ ให้ ผู้เสีย ภาษี ช าระภาษี ต ามจานวนที่ ต้ องเสีย หรือ
พึงชาระในปีก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
(๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
(๒) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
(๓) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
มาตรา ๙๘ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

1166
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจํ า ภาคเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ป ระจํ า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย
การกีฬาแห่งชาติประจําภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคใต้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา
“สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอํานาจในการบริหาร
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกี ฬ า
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
การกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ
มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการโดยยึดหลัก
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และทําการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๓) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ
(๔) จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานคณะกรรมการบริหารประจําภาค
(๓) วิทยาเขต
(๔) คณะ
(๕) โรงเรียนกีฬา
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได้
สํานักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง
สํานักงานคณะกรรมการบริหารประจําภาคอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานวิทยาเขตที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
ส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ย บเท่ า คณะอาจแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น สํ านั ก งาน
ผู้อํานวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่ากอง
โรงเรียนกีฬาอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย
สํานักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
สํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่างาน
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้ทําเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานวิทยาเขต สํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ ภาควิชา
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทําเป็นประกาศของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคเหนือ
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคกลาง
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคใต้

1171
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การกําหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
การกําหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจําภาคใด ให้ทําเป็นกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนิน
การวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่าง
ประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุ ม การจั ด การศึ ก ษาหรื อ ดํ า เนิ น การวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย รั บ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย นักเรียน และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาว่ า ผู้ ใ ดขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๖ นอกจากเงิ น ที่ กํ า หนดไว้ใ นงบประมาณแผ่น ดิน มหาวิ ท ยาลั ย อาจมี รายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ เพื่อใช้ใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือ
สัญญาจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้และ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งจํานวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน อธิ บดี กรมพลศึ กษา ผู้ ว่ าการการกี ฬาแห่ งประเทศไทย
อธิการบดี และประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจํานวน
หนึ่งคน จากผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารประจําภาคจํานวนหนึ่งคน และจากผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีจํานวน
หนึ่งคน จากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจํานวนหนึ่งคน
และจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีจํานวนสองคน
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ตาม (๓) หรือ (๔) จํานวนสองคน และข้าราชการครูในโรงเรียนกีฬาซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๓)
หรือ (๔) จํานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี และให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง เป็ น อุ ป นายก
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายก
สภามหาวิท ยาลัย ไม่อ าจปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ห รือ เมื่อ ไม่มีผู้ดํา รงตํา แหน่ง อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓)
(๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้น
อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เพี ย งเท่ า กั บ วาระที่ เ หลื ออยู่ ข องผู้ ซึ่ ง ตนแทน แต่ ถ้ า วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง เหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยัง
มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคหรือส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ สําหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจําภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนด
(๔) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) พิจารณาการกําหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค และ
การกําหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจําภาคใดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
(๘) พิจารณากําหนดเขตพื้นที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา
ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑๒) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๖) อธิการบดี ศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจําภาคผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
(๑๗) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิ การบดี ประธานกรรมการบริหารประจํ าภาค หรือรองอธิการบดีป ระจํ า
วิทยาเขตปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภามหาวิทยาลัยได้
(๒๐) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ ประธานกรรมการบริหารประจําภาค และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ตามมาตรา ๑๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ
จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาเสนอ
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียนกีฬา รวมทั้ง
เสนอการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
มาตรา ๒๗ ให้มีสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจําหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย
และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(๒) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจําหรือ
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(๓) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจําหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย
(๔) กรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของสภาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) จัดทําจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
ในแต่ละวิทยาเขตให้มีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ทั้งปวงของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจําภาคมอบหมาย และจะให้มี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้นมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
รองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๓๑ ให้มีประธานกรรมการบริหารประจําภาค ภาคละหนึ่งคน เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคแต่ละภาค และปฏิบัติหน้าที่ช่วยอธิการบดี
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการบริ หารประจํ าภาคนั้น ให้เลือกจากรองอธิการบดีประจํ าวิท ยาเขตของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคแต่ละภาค
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการบริหารประจําภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการ
บริหารประจําภาคโดยอนุโลม
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารประจําภาคพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๓๒ อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือ เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต ต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๔ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ช่ว ยอธิก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิท ยาเขต รองคณบดี
รองคณบดีประจําวิทยาเขต รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา อาจารย์พิเศษ และกรรมการ
วิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬา
(๕) แต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและรองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
(๖) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อ บังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดี
ซึ่ ง อธิ ก ารบดี ม อบหมายเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า อธิ ก ารบดี มิ ไ ด้ ม อบหมาย ให้ ร องอธิ ก ารบดี
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๖ ประธานกรรมการบริหารประจําภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
การกีฬาแห่งชาติประจําภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจําภาคเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนงานรวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อํานวยการ
โรงเรียนกีฬา
(๖) แต่ งตั้ งผู้ อํ านวยการสํ านั กงานคณะกรรมการบริ หารประจํ าภาคและรองผู้ อํ านวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารประจําภาค
(๗) สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารประจําภาค หรืออธิการบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๗ ในแต่ละมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค ให้มีคณะกรรมการบริหาร
ประจําภาค ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารประจําภาค เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคนั้น ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจําภาคนั้น ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบริหารประจําภาค และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตํ า แหน่ ง ของกรรมการบริ ห ารประจํ า ภาคผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตลอดจนการประชุ ม ของคณะกรรมการ
บริหารประจําภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการบริหารประจําภาคมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคเฉพาะในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติประจําภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจําภาค
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับ
อุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๘) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจําภาคใน
กิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารประจําภาค
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเป็นผู้รับ ผิดชอบในการบริหารงานทั่ว ไปของ
วิทยาเขต และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาเขตให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อธิการบดี หรือ
ประธานกรรมการบริหารประจําภาคมอบหมาย
มาตรา ๔๐ ในแต่ละวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีประจําวิทยาเขต และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องมีนายกสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของวิทยาเขตนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนหน้าที่และอํานาจและการประชุมของคณะกรรมการ
วิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๑ ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของคณะ และจะให้มีรองคณบดีหรือรองคณบดีประจําวิทยาเขตตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รองคณบดีและรองคณบดี ป ระจํ าวิท ยาเขตนั้ น ให้อ ธิการบดีแ ต่ง ตั้ง จากผู้ มี คุณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม โดยคําแนะนําของคณบดี
คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ และให้นําความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองคณบดีและรองคณบดีประจําวิทยาเขตพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๔๒ คณบดี ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
รองคณบดีและรองคณบดีประจําวิทยาเขตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอน
ในมหาวิ ทยาลั ยหรื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ สภามหาวิ ทยาลั ยรั บรองมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ าสามปี หรื อ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจํา
วิทยาเขตต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๓ ในคณะ ให้มีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการประจําคณะมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
(๓) พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รสํ า หรั บ คณะเสนอต่ อ
สภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการประจําคณะ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดี
แต่ ง ตั้ ง จากคณาจารย์ ป ระจํ า ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหาตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และให้ อ ธิ ก ารบดี
มีอํานาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
โดยคําแนะนําของคณบดี
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้า
ภาควิชาและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ในส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ให้ มี หั ว หน้ า
ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบงานของ
ส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนราชการตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได้
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้า
ส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจมีคณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธี การได้ ม า วาระ
การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจนหน้าที่และอํานาจและการประชุม
ของคณะกรรมการประจําส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ในโรงเรียนกีฬา ให้มีผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา และจะให้มีรองผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาตามจํานวนที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได้
ผู้อํานวยการโรงเรียนกี ฬาและรองผู้อํานวยการโรงเรีย นกีฬานั้น ให้อ ธิการบดีแต่งตั้ง จาก
ข้าราชการครูซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ โดยคําแนะนําของประธาน
กรรมการบริหารประจําภาค
มาตรา ๔๙ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นกี ฬ าต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอน
ในโรงเรี ย นกี ฬ าหรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ โรงเรี ย นอื่ น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี หรื อ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รองผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนในโรงเรียนกีฬาหรือ
ส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อํานวยการ
โรงเรียนกีฬาต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนกีฬา
และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของโรงเรีย นกีฬาให้เ ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อ บังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจการของโรงเรียนกีฬาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารประจําภาค
(๔) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนกีฬา ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือประธานกรรมการบริหารประจําภาค
มอบหมาย
มาตรา ๕๑ ในแต่ละโรงเรียนกีฬา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนครูจํานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลําเนาเดียวกันกับโรงเรียนกีฬา
จํานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน ผู้แทนศิษย์เก่าจํานวนหนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาไม่น้อยกว่าสามคน และให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหน้าที่และอํานาจและการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ การจัดทําระเบียนผลการเรียน การจัดทําประกาศนียบัตร การจัดทําวุฒิบัตร
การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา และการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานการศึกษาอื่น รวมทั้ง
การดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๓ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขต
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจําวิทยาเขต
หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว
เกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนตําแหน่งอื่นอีกหนึ่งตําแหน่งก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๕๔ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่และอํานาจ
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้
ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการ
หรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๕๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ ให้ ส ภาวิ ช าการหรื อ คณะกรรมการนโยบายวิ ช าการ แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ให้ มี
การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มาตรา ๕๘ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ข องอธิก ารบดี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
ตําแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ
มาตรา ๖๐ คณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนคณาจารย์ ป ระจํ า ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๒ ศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญเป็ น พิ เ ศษและ
พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขา
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยคําแนะนําของคณบดี
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้
ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้
โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๗ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น
การกํ า หนดให้ ส าขาวิ ช าใดมี ป ริ ญ ญาชั้ น ใด และจะใช้ อั ก ษรย่ อ สํ า หรั บ ปริ ญ ญานั้ น อย่ า งไร
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๗๐ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข้ อ บั ง คั บ ให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต รชั้ น ต่ า ง ๆ และ
อนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ออกให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) อนุ ป ริ ญ ญา ออกให้ แ ก่ ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รในสาขาวิช าใดสาขาวิ ชาหนึ่ง
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตรที่ต่ํากว่า
อนุปริญญา
มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา ครู ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๒ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกําหนด
ให้ มี ค รุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือเพื่อการใด ๆ ที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของ
นักเรียนและนักศึกษาได้ โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัย
หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้
หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๗ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ ภาระผู ก พั น ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตรากําลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๘ ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมี
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๗๙ ในวาระเริ่มแรก ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคตามมาตรา ๑๒
ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) มหาวิทยาลั ย การกี ฬ าแห่งชาติป ระจํ า ภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตเชี ย งใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตสุโขทัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนกีฬา
จังหวัดลําปาง
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขต
ชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตอุดรธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขต
ชลบุ รี วิ ทยาเขตสมุ ทรสาคร วิ ทยาเขตสุ พรรณบุ รี วิ ทยาเขตอ่ างทอง โรงเรี ยนกี ฬาจั งหวั ดชลบุ รี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขต
ชุมพร วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
มาตรา ๘๐ ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น ของสถาบั น
การพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอื่น
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และประธานกรรมการ
บริหารประจําภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ
มาตรา ๘๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดี
ตามมาตรา ๙๓
ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขต ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
จะพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๘๓ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี ให้นับวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก
มาตรา ๘๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งคณบดีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองคณบดี แ ละรองคณบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขตตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไป
จนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๘๕ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๘๖ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห ารประจํ า ภาค
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ป ระจํ า ภาคแต่ ล ะภาคเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการบริ ห ารประจํ า ภาค
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไป
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่ยังไม่มี คณะกรรมการบริหารประจําภาคตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้คณะกรรมการบริหารประจําภาคประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารประจําภาค เป็นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคนั้น ซึ่งมิใช่
ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติประจําภาคนั้น เป็นกรรมการ
มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ
วิทยาเขต ประกอบด้วย รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีประจํา
วิทยาเขต เป็นกรรมการ
มาตรา ๙๐ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการนโยบายวิ ช าการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการ
โรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการ
มาตรา ๙๑ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะ มีวิทยฐานะนั้นต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๙๓ ในวาระเริ่มแรกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และผู้ทรงคุณวุฒิ
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสี่คนเป็นกรรมการ เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตรี และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีแล้ว ให้ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกและกําหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัย
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ป ระจํ า ภาคขึ้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจํานวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่คัดเลือกและกําหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
มาตรา ๙๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการตามที่กําหนดในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจนําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้สภามหาวิทยาลัย
มีมติกําหนดการดําเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐให้ความสําคัญกับการใช้กีฬา
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกําหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจําเป็น
ต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

1200
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

๑

พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๒๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในฝ่ า ยบริ ห าร แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยงานธุ ร การของรั ฐสภา องค์ ก รอิ ส ระ ศาล และ
องค์กรอัยการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(๑) ยึด มั่น ในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทา
หรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้นความชั่ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรม
(๑) คณะรัฐมนตรี สาหรับข้าราชการการเมือง
(๒) สภากลาโหม สาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
(๓) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด
ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้
เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย
มาตรา ๗ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมในภาครั ฐ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมใน
ระดับเดียวกัน ในการจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้นามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ในความรับผิดชอบด้วย
หมวด ๒
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น และ
สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมี ม ติ
ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
ให้สานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ.
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ. โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
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(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
(๘) ไม่ เ คยต้ องคาพิ พ ากษาหรื อค าสั่ งของศาลอั นถึง ที่สุ ด ให้ท รัพ ย์ สิ นตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ
(๙) ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่า กระท าความผิ ด ต่อ ต าแหน่ง หน้า ที่ ร าชการหรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธ รรม หรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนั ก งาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๔) ก.ม.จ. มีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
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มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ ในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรื อผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ ก.ม.จ. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหาร
งานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
(๕) ตรวจสอบรายงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) และรายงานสรุปผล
การดาเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กาหนด โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ
คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการจัดทาประมวลจริยธรรมและข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้ง
การกาหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกาหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดาเนินการโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกห้าปี
หรื อ ในกรณี ที่ มีค วามจ าเป็น หรือ สถานการณ์ เปลี่ย นแปลงไป ก.ม.จ. จะพิ จ ารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้ ก็ได้ โดยในการดาเนินการดังกล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ก.ม.จ. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

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 ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ก.ม.จ. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือดาเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รบั
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐ ในการนี้
อาจมอบหมายให้ ส่ ว นงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละภารกิ จ ในด้ า นจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
(๒) ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่ ว ยงานของรัฐ และจัด ให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน
(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทารายงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดเสนอต่อ
ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจาปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.
ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รกลางบริห ารงานบุค คลแต่ล ะประเภทและองค์ก รตามมาตรา ๖
วรรคสอง มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ
ตลอดจนการกาหนดมาตรการจู งใจเพื่อ พั ฒนาและส่ งเสริมให้เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรั ฐ ซึ่งมี พ ฤติกรรมที่ เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรฐานทางจริย ธรรมหรื อไม่ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ยธรรม
โดยอาจกาหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๑ เมื่ อ ก.ม.จ. ได้ ป ระกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทา
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กาหนด
มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗๖ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น เพื่ อให้การจัดทาประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริ ยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผ ลและความจาเป็น ในการจากัด สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับดูแลการทา การนาเข้า และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและป้ อ งกั นความเสี ย หาย
อันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ย กเลิก ความใน (๖) ของบทนิย ามคาว่า “มาตรฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ข้อกาหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือตามกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ตรวจสอบและควบคุมการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่มี
กฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ทา
ตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๐ ตรี”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ตรวจสอบและควบคุมการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร
ตามที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ให้นาเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๑ ตรี”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

และต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี โดยอาจกาหนดให้ใช้หรือ
อ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจกาหนด
ให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศได้
(๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑
(๓) พิจ ารณากาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการให้ทาหรือ นาเข้า มาในราชอาณาจัก ร
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรฐานของต่างประเทศ
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศตามมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๑ ทวิ
(๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่ง คณะรัฐ มนตรีแ ต่ง ตั้ง ซึ่ง พ้น จากตาแหน่ง ตามวาระอาจได้รับ แต่ง ตั้ง อีก ได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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หนา้ ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ กรรมการแทนก็ได้ และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นใหม่”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ มี ค ณะกรรมการวิ ช าการคณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะตามความเหมาะสม
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่จัดทาร่างมาตรฐานและปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กรรมการวิ ช าการต้ อ งเป็ น บุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ผลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรมที่ ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการวิชาการ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการวิชาการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือทากิจการ
หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการ
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และการประชุมของคณะกรรมการ
วิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ ให้นามาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการวิชาการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
(๖) คณะกรรมการมีมติให้ออก”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ผู้ใดทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกาหนด
มาตรฐานแล้ว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นออกจากสถานที่ผลิต
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เพื่อความปลอดภัย หรื อเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน
หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ระบุ วันเริ่มใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๗/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่หากปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจ
เสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว
และในกฎกระทรวงนั้นจะระบุวันเริ่มใช้บังคับน้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจกาหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่เป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศตามข้อเสนอของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ก่อนมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑ ให้สานักงาน
จัด ให้มีการรับฟังความคิด เห็น ของตัว แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๙ เมื่อได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ แล้ว ให้สานักงานนาผล
การรับฟังความคิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ต่อไป”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๕ ผู้ ใ ดท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ฎกระทรวง
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาต
จากเลขาธิการก่อนทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น เว้นแต่เป็นการทาเพื่อการวิจัยและพัฒนา การทา
เพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการทาเป็นตัวอย่างเพื่อการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อสานักงาน
ก่อนเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ทวิ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่กาหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว เลขาธิการจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราว
ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็น ไป
ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศก็ได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ตรี เมื่อมีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน
ที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก ให้ผู้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน แจ้งต่อสานักงานก่อนเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ จัตวา และมาตรา ๒๐ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ จัต วา ในกรณีที่มีข้อกาหนดของต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
หรื อ สั ญญาระหว่างผู้ส่ งออกและผู้ น าเข้ากาหนดให้ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรมใดเป็นไปตามมาตรฐาน
หรื อ กฎเกณฑ์ ข องต่ า งประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศ จึ ง จะน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนั้ น ได้
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สานั กงานอาจทาความตกลงกับหน่วยงานของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้การรับรองการตรวจสอบ
หรือรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ได้ต ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นจะมีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า
หน่วยงานของต่างประเทศนั้นจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
มาตรา ๒๐ เบญจ การตรวจสอบหรื อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการจะประกาศยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบหรือรับรองที่กาหนดขึ้นหรือดาเนินการ
โดยหน่วยงานอื่น หรือมอบหมายหน่วยงานอื่นให้ดาเนินการตรวจสอบหรือรับรองหรือกระทาการใด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได้ ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ทั้ งนี้ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มี อ านาจประกาศรายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การตรวจสอบหรื อ รั บ รอง ชนิ ด และมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่ได้รับการยอมรับ
ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๕ ผู้ ใ ดน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ฎกระทรวง
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร
ในกรณีเป็นการนาเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร แต่ได้นาเข้ามา
เกินจานวนที่สานักงานกาหนด ต้องแจ้งต่อสานักงานก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากรและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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กฎกระทรวงตามวรรคสามจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ทวิ เมื่อมีความจาเป็นต้องนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ แ ตกต่ า งไปจากมาตรฐานที่ ก าหนดเพื่ อ ใช้ ใ นราชอาณาจั กรเป็ นครั้ ง คราว เลขาธิ ก ารจะอนุ ญาต
เป็นการเฉพาะคราวให้ผู้ใดนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศก็ได้”
มาตรา ๒๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๑ ตรี แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๒๑ ตรี เมื่อมีความจาเป็นต้องนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใด
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ให้ผู้นาเข้า
แจ้งต่อสานักงานก่อนเริ่มการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๔) ส่ ง รายงานเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การต่ อ เลขาธิ ก ารตามแบบ หลั ก เกณฑ์ และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๒๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกยื่นคาขอเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่
ความตาย หรือภายในระยะเวลาที่ขยายให้ตามความจาเป็น ถ้ามิได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้แสดงหรือใช้เครื่องหมายมาตรฐาน หรือทา หรือนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้โอน
ใบอนุญาต และให้นามาตรา ๒๕ วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นาความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม
การขอรับโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ประกาศหรือกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานใหม่ แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้นมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีการกาหนดมาตรฐานใหม่หรือแก้ไขมาตรฐาน
ถ้าผู้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไข ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตแล้ว
ให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้ตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ เลขาธิการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละสามเดือน เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดตามมาตรา ๒๕ ทวิ”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้ า ไปในสถานที่ ผ ลิ ต เก็ บ หรื อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมในเวลาระหว่ า ง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการ หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐาน หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการทา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วัตถุที่นามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๒) เข้าไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาทาการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
และนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัต ถุที่นามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
(ก) ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๑ ตรี มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ
วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง หรื อ
มาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง
(ค) เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕ หรือ
(ง) เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ตรี
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา แจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๔
(๓) นั้น ให้คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ หรือเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ อั น เป็น การฝ่ าฝื น มาตรา ๓๑ หรื อ เป็นกรณี ที่ผู้ โฆษณา ผู้ จ าหน่าย หรือผู้มีไ ว้
เพื่อจาหน่ายฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือสั่งให้ทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทาให้เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจาก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วยก็ได้ หากไม่สามารถทาลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือทาให้เครื่องหมาย
มาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ ก็อาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ
(๒) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ตรี มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ตรี
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ตรี
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้สิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นาเข้าอาจสั่ง
ให้ส่งกลับคืนไป ถ้าไม่ส่งกลับคืนไปก็อาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ หรืออาจสั่งให้รอไว้
เพื่อให้ผู้ทาหรือผู้นาเข้าขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาต หรือขอรับใบรับแจ้งก่อนได้

1224
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ตรี
คณะกรรมการอาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพได้
(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้สิ้นสภาพ
หรือในกรณีที่น าเข้าอาจสั่ งให้ ส่งกลับคืนไปและอาจสั่งให้ทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทาให้
เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วยก็ได้ ถ้าไม่ส่งกลับคืนไป หรือไม่ทาลาย
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือไม่ทาให้เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็อาจสั่ง
ให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ
ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ทา ผู้นาเข้า ผู้โฆษณา ผู้จาหน่าย หรือผู้มีไว้เพื่อจาหน่าย
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง หรือการทาให้สิ้นสภาพ รวมทั้ง
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการส่งกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการรอไว้
เพื่อขอรับใบอนุญาตหรือขอรับอนุญาต หรือการทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการทาให้เครื่องหมาย
มาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทาให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๒๙ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ และมาตรา ๔๘ ตรี
แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ผู้ใ ดไม่ป ฏิบัติต ามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ทวิ ผู้ใดทาหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐
ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือวรรคสี่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๔๘ ตรี ผู้ใดทารายงานการตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึน้ ทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึง่ ส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไข
ด้วยประการใดในรายงานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖ ทวิ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ให้คาชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๔๘ ตรี
ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจ
เปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบความผิดอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ใน (๑)
คณะกรรมการเปรีย บเที ยบตามวรรคหนึ่ง ให้ ป ระกอบด้วยผู้แทนสานั กงานอั ยการสูงสุด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาของผู้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
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เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู้ ต้ องหาไม่ยิน ยอมตามที่เปรียบเทีย บ หรื อ เมื่อยิ นยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป”
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการวิชาการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บัง คับ คงอยู่ใ นตาแหน่ง ต่อ ไปจนกว่า จะมีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการวิช าการต ามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคบางประการทาให้การดาเนินการตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อให้การกากับดูแลการทาและการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้สินค้าที่ด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ อันจะเป็นการคุ้มครองประชาชน
กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการในการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ มีความกระชับและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ลั กษณะการดาเนิ น ธุร กิจ ในปั จ จุ บั น ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและการเปรีย บเทีย บคดี ใ ห้ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๑ หนา ๑๐๒๓
พ.ศ. ๒๕๑๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑

๒

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๙๖ ตอนที่ ๔๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒

๓

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๙๖ ตอนที่ ๗๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๔

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๖ ฉบับพิเศษ หนา ๒๘
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๑

๕

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑๔
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕

๖

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๓ ก หนา ๓๓
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

๗

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก หนา ๑๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๘

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๓๖
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร
และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิด
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร
และความรั บ ผิ ด ทางอาญา เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ การเกี่ย วกั บภาษี อ ากรตามประมวลรัษ ฎากร
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกาไรสุทธิ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

“ภาษีอากร” หมายความว่า ภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการ หรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้
ดาเนินการตามมาตรา ๖ แล้ว ให้ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม สาหรับภาษีอากรตามประเภท
ภาษีอากรและรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีหรือประเภทตราสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
การยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับสาหรับกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การประเมินหรือหนังสือแจ้งให้เสียอากรและค่าเพิ่มอากรแล้ว
มาตรา ๕ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ซึ่งมีกาหนด
ครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร
(๒) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตาม (๑) ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ไม่เป็นผู้ออกใบกากับภาษีหรือผู้ใช้ใบกากับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนว่าได้มีการกระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกากับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรหรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน พร้อมทั้งชาระภาษีอากร
ที่ยังไม่ได้ชาระหรือยังชาระไม่ครบถ้วนทั้งจานวน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
(ก) ภาษีเ งิน ได้สาหรับ บริ ษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลของรอบระยะเวลาบัญ ชีที่มี
วันเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

(ข) ภาษี มู ลค่ าเพิ่ มหรื อภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ ส าหรั บรายรั บประจ าเดื อนภาษี ตั้ งแต่ เดื อน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงเดือนภาษีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ค) อากรแสตมป์ สาหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดให้ชาระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์อากร ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลได้กระทาตัง้ แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวลรัษฎากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหน้าที่หักหรือนาส่ง สาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พร้อมทั้งนาส่งภาษีอากรที่ยังไม่ได้นาส่ งหรือยังนาส่งไม่ครบถ้วน
ทั้งจานวน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนาส่งภาษี และแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน สาหรับภาษีอากรทุกประเภท
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน สาหรับ
การยื่นแบบตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นแต่
มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้หมดสิทธิได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ
หรือเงิน เพิ่มตามมาตรา ๔ และให้ กรมสรรพากรดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา ๘ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
เมื่อได้ดาเนินการตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๖ แล้ว ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบั ญ ญัติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่มีความจาเป็ นต้ อ งมีกฎหมาย
เพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาให้ แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุ คคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
เข้าสู่ระบบภาษีเพื่อการพัฒนาฐานภาษีที่ยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตยิ กเวนเบีย้ ปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบตั ิการเกีย่ วกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตยิ กเวนเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๑
อากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อกาหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ ยาที่ มี คุ ณภาพและได้ มาตรฐานตามหลั กสากล และก าหนดกรอบการศึ กษาวิ จั ยยาให้ มี
ประสิทธิภาพและคุ้มครองความปลอดภัยอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยา ซึ่งการตราพระราชบั ญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “ตารับยา” และคาว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
““กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบ เพื่อออกใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาหรือใบรับรอง ตลอดจน
การพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับยา”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะแผนโบราณ”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้ า นเวชกรรมไทย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยด้ า นเภสั ช กรรมไทย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ มี อ านาจแต่ง ตั้งพนั กงานเจ้า หน้ าที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่า ธรรมเนีย มไม่ เกิน อัต ราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัต ราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงประเภท ชนิด และลักษณะของยาหรือหมวดยาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือขนาดและกิจการของผู้ประกอบการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษาหรือวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ และเรื่องกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
ตามมาตรา ๑๑/๒
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑/๒ อย่างน้อยต้องมีผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แ ทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโ ภค ผู้แ ทนสมาคมหรือผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตยา การขายยา การนาหรือ
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย
ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย
ให้นาความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๑/๑ กระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตยา
มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“หมวด ๑/๑
กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา นอกจากเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการ
ในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาหน้าที่ในการประเมิ นเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรา ๑๑/๒ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา ๑๑/๑ ทั้งนี้ ในประกาศ
ต้องกาหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
(๓) ประเภทและค่ าใช้ จ่ ายที่ ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี
จะจั ด เก็ บ จากผู้ ยื่ น ค าขอในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตยา โดยจะจั ด เก็ บ ได้ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต รา
ค่าใช้จ่ายสูงสุด
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๑)
ค่าขึ้น บัญชีต าม (๒) หรือประเภทและค่าใช้จ่ายตาม (๓) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกาหนด
ค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจาเป็นและเหมาะสมได้
มาตรา ๑๑/๓ เงิ น ค่ า ขึ้ น บัญ ชี ที่จั ด เก็ บ ได้ต ามมาตรา ๑๑/๒ (๒) ให้ เ ป็ น ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สาหรับเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตรา ๑๑/๒ (๓) ให้เป็นของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจ
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๑/๑
(๒) เป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานตามแผนงานหรือโครงการที่ เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
(๓) เป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาศักยภาพหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑/๔ การรับเงินตามมาตรา ๑๑/๒ (๒) และ (๓) การจ่ายเงินตามมาตรา ๑๑/๓
และการเก็บ รัก ษาเงิน ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๗ จั ต วา และมาตรา ๗๗ เบญจ
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๗๗ จัต วา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาวิจัย
เพื่ อ การพิ จ ารณาการขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยาได้
ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องคุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยาด้วย
ให้ผู้ศึกษาวิจัยยาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน อันเนื่องจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยยา ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอานาจสั่งให้ปรับปรุง
การศึกษาวิจัยยา ระงับการศึกษาวิจัยยาเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการศึกษาวิจัยยา ตามความรุนแรง
ของความไม่ปลอดภัยและอันตรายนั้น
มาตรา ๗๗ เบญจ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ ยา
รัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานสาหรับการผลิตยา ขายยา
หรือการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอาจกาหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศ
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หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ และในกรณีที่มีความจาเป็นอาจให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานที่เป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับรองไว้”
มาตรา ๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐
“(๖/๑) เอกสารแสดงเลขที่ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ ป ระกาศโฆษณาแล้ ว
ตามกฎหมายว่าด้ว ยสิทธิบัต ร หรือข้อมูลจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
ภูมิปัญญาที่เป็นตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือการได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๘๖ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๖/๑ เพื่ อ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ย า ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอานาจสั่งแก้ไขทะเบียนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามที่เห็นสมควรหรือตามความจาเป็น
หรือสั่งทบทวนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๘๖/๒ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารับ ยาให้ มี อ ายุ เ จ็ ด ปี นั บ แต่ วัน ที่ อ อกใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยา
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุ
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาซึ่งใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาของตนสิ้นอายุไม่เกิน
หนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุ
ภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๑๒๓ จัตวา และในกรณีที่เมื่อล่วงพ้น
กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุจะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
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เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคสองหรือวรรคสาม และชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแล้ว ให้ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยาคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยานั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวจะกาหนดให้มีการทบทวน
ทะเบียนตารับยาไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาทราบ และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วน
โดยค านวณเป็น รายเดือ นนั บ แต่วัน ที่ มีคาสั่ งไม่ อนุญ าตจนถึง วันที่ ครบกาหนดเจ็ด ปี หากใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๑๒๒ ตรี ผู้ศึกษาวิจัยยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาตามมาตรา ๗๗ จัตวา วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๑๒๓ จัต วา ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาภายหลั ง ที่ ใ บส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาสิ้ น อายุ แ ล้ ว ไม่ เ กิ นหนึ่ ง เดือน
ตามมาตรา ๘๖/๒ ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ไ ด้
ยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญัติ ย า พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๑๕ บรรดาคาขออนุญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา หรือคาขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอตามพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม และถ้าคาขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้สิ้นอายุเมื่อครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๒) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเก้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘ ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่ว นที่เกี่ยวกับยา ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้นามาใช้บังคับกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ตามบทบัญญัติของหมวด ๑/๑ กระบวนการ
พิจารณาอนุ ญาตยา แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ได้เท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

1243
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญาตผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ได้ใช้บังคับมาเป็น เวลานาน บทบัญญั ติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒ นา
ด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยาม เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การศึกษาวิจัยยา การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การกาหนดอายุ และการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยา กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา บทกาหนดโทษ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐

เลม ๘๔ ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ หนา ๗
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐

๒

พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

เลม ๙๒ ตอนที่ ๔๒ ฉบับพิเศษ หนา ๖๐
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๓

พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๗๙ ฉบับพิเศษ หนา ๒๙
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๔

พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗

เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๘๕ หนา ๔๑
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗

๕

พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๗๘ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

๖

พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๒๐
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
มาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง
ตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา
นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) (๖/๒) (๖/๓) และ (๖/๔) ของมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๖/๑) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๒๖/๒ (๓) มาตรา ๒๖/๔ (๑)
และมาตรา ๒๖/๕ (๒) และปฏิบัติการตามมาตรา ๒๖/๖ และมาตรา ๕๘/๒
(๖/๒) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) และ (๒)
(๖/๓) ให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๕ (๗)
(๖/๔) ประกาศกาหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒)”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๕
ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๖/๒ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี แต่ละครั้ง
ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งที่นาเข้าหรือส่งออกจากผู้อนุญาตด้วย”
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มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๖/๒ (๑) และ (๒) และ
มาตรา ๒๖/๓ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์
จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้
จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๔ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป
การมี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๔ ไว้ ใ นครอบครองมีป ริม าณตั้ งแต่สิ บกิ โลกรัมขึ้น ไป
ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๖/๒ มาตรา ๒๖/๓ มาตรา ๒๖/๔
มาตรา ๒๖/๕ และมาตรา ๒๖/๖ ในหมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๒๖/๒ ห้ ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัย
และพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) ในกรณีที่เป็นกัญชง (Hemp) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.
subsp. sativa และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้นาไป
ใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ให้กระทาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
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(๓) ในกรณีที่เป็นการนาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่ จาเป็น
สาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้ การรักษา ให้กระทาได้
เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป
ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นาเข้า หรือส่งออกเพื่อจาหน่าย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาอนุญาต ให้ ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การมี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ ไว้ ใ นครอบครองมีป ริม าณตั้ งแต่สิ บกิ โลกรัมขึ้น ไป
ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖/๔ บทบัญญัติมาตรา ๒๖/๓ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับ
ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับ
ใช้ประจาในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าว
จดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๓
มาตรา ๒๖/๕ ผู้ อ นุ ญ าตจะออกใบอนุ ญาตให้ ผ ลิ ต น าเข้ า ส่ ง ออก จ าหน่ า ย หรื อ มีไ ว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของผู้ขออนุญาต
ตาม (๑) หรื อ (๓) ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมดั ง กล่ า ว สามารถร่ ว มผลิ ต และพั ฒ นา
สูตรตารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและกากับ
ดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) ด้วย
(๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
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(๖) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจาเป็นต้องนายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
(๗) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๗) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย
และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของ
นิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีสานักงานในประเทศไทย
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในกรณีกัญชง (Hemp) ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒) ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ผู้อนุญาตจะต้องคานึงถึง
ความจาเป็นในการผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตามที่ขออนุญาต ในการนี้
ผู้อนุญาตจะกาหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๒๖/๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ อาจมีมติให้
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรืออาจใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในปริมาณที่กาหนด
การก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละการกระท าการตามวรรคหนึ่ ง ให้ ต ราเป็ น พระราชกฤษฎี ก า
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วย
ให้การกระทาการในเขตพื้นที่ที่กาหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ
การเสพและการครอบครองยาเสพติดให้โทษตามวรรคสองไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๓
จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และประเภท ๕ แล้วแต่กรณี นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ และ
มาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๔/๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้นก่อนนาออกจากสถานที่ผลิต
โดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๓) จัด ให้ มีฉ ลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือคาเตือน หรือ
ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น และ
เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔/๒ ให้ผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ให้ มี ป้ า ยไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่ ท าการของผู้ รั บ อนุ ญ าตแสดงว่ า
เป็นสถานที่นาเข้าหรือส่งออกซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่นาเข้าหรือส่งออก
(๓) จัด ให้ มีฉ ลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือคาเตือน หรือ
ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่นาเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น และ
เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔/๓ ให้ผู้รับอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น และ
เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือคาเตือน หรือ
ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มิให้ชารุดบกพร่อง
(๓) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔/๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้ โ ทษในประเภท ๕ จัด ให้ มีการทาบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการ
เป็น รายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ทุกเวลาในขณะเปิดทาการ ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่
(๑) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ ซึ่งกระทา
โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้รวมถึง
การโฆษณากับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วย หรือ
(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔
หรือประเภท ๕ ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔
หรือประเภท ๕
โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพ ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑
มาตรา ๕๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๒ เว้ น แต่ ก ารเสพนั้ น เป็ น
การเสพเพื่อการรักษาโรคตามคาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗
ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรค
ตามคาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ตารับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
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มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๘/๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้ท้องที่ใด
เป็นท้องที่ที่ทาการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่กระทาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ เกินปริมาณที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๘ (๕) ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรานี้
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๖๑/๑ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม
จากทายาทแสดงความจานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวัน
นั บแต่วัน ที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อผู้อนุ ญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง
ให้ผู้แสดงความจานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจานง
เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย
การแสดงความจานงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทผู้ครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ นั้นทาลายหรือจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เหลืออยู่
ในกรณีที่จาหน่าย ให้จาหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร
ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีก
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ทายาทผู้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม ให้ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๖/๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นเป็น
พืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๖/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติด ให้ โ ทษซึ่งเป็น วัต ถุแห่งการกระทาความผิด ตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม
ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๗๖/๑ ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖/๓ โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้ายาเสพติด ให้ โ ทษซึ่งเป็น วัต ถุแห่งการกระทาความผิด ตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติด ให้ โ ทษซึ่งเป็น วัต ถุแห่งการกระทาความผิด ตามวรรคสองนั้นเป็น พืชกระท่ อ ม
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๗๙/๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ หรือ
มาตรา ๓๔/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติด ให้ โ ทษซึ่งเป็น วัต ถุแห่งการกระทาความผิด ตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม
ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๒๐ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ทุกหกเดือน ในกรณีที่เห็นสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตต่อไป
มาตรา ๒๑ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การขอรับใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ห รือการรักษาผู้ป่ว ยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็ น
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หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งดาเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาต
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ห รือการรักษาผู้ป่ว ยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการปรุงยาสาหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา
(๒) การขอรับใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
ตามมาตรา ๒๖/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศตามมาตรา ๒๖/๕ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ให้โทษประเมินผลมาตรการตามวรรคหนึ่งทุกหกเดือน
ในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒ ผู้ ใ ดมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เฉพาะกั ญ ชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษสาหรับการกระทานั้นเมื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้สามารถครอบครองยาเสพติดให้โทษ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าการพิจารณาอนุญาตจะแล้วเสร็จ ในกรณีไม่ได้รับอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษนั้น
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือให้ทาลาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
(๒) ในกรณีนอกจาก (๑) ให้แจ้งการครอบครองต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ป่วยที่มีความจาเป็น
ต้องใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โ ทษ สาหรับบุคคลอื่นเมื่อแจ้งการครอบครองแล้วให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าว
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือให้ทาลาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
มาตรา ๒๓ หนังสือสาคัญแสดงการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ หรือ
มาตรา ๒๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตโฆษณาที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
มาตรา ๒๕ ค 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 นระหว่ า ง
การพิจารณาให้ถือว่าเป็นคาขอตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คาขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ถ้าผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด ให้คาขอนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๒๖ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ ในขณะที่ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกาหนด
ลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กัญชง (Hemp) มีลักษณะตามที่กาหนดในบทนิยาม
คาว่า “เฮมพ์” (Hemp) ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่า ย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ ใช้ บั งคั บ มาเป็ น เวลานานและมี บทบั ญญั ติ บางประการที่ ไ ม่ ทั น ต่ อสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจั ยว่าสารสกั ดจากกัญชาและพืชกระท่ อมมี ประโยชน์ ทางการแพทย์ เป็นอย่ างมาก
ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและ
พืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือ
น าไปใช้ในการบ าบั ดรั กษาผู้ ป่ ว ยหรื อน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังกาหนดโทษทั้งผู้ เสพและ
ผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์
ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้ ทาได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกั นไม่ให้ เกิด
การผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาส
ให้สามารถนากัญชาและพืชกระท่อมไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถ
นาไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ ฉบับพิเศษ หนา ๔๐
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒

๒

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๘

เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๔ ฉบับพิเศษ หนา ๓๑
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘

๓

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๐

เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๙ ฉบับพิเศษ หนา ๔๙
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๔

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓

เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก หนา ๓๕
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๕

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕

เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๖ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

๖

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

๗

พระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๙) รถของส านั ก งานเศรษฐกิ จ และการค้ า ของต่ า งประเทศที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และรถของเจ้าหน้าที่สานักงานดังกล่าว ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามความตกลงนั้น”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่สานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ ไทย
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สานักงานดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๙๖ ตอนที่ ๗๗ ฉบับพิเศษ หนา ๒๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๒

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๔

เลม ๙๘ ตอนที่ ๑๓๙ ฉบับพิเศษ หนา ๔
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔

๓

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕

เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๕

๔

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๗

เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หนา ๕
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗

๕

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๘

เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๙๕ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘

๖

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๘

เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘

๗

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๓๐

เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๓๙ ฉบับพิเศษ หนา ๕
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐

๘

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๓๐

เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๗๐ ฉบับพิเศษ หนา ๔๙
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๙

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๓๗

เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๔ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

๑๐

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑๘
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒

๑๑

พระราชบัญญัตริ ถยนตร (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๔๔

เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก หนา ๒๔
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

๑๒

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
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ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๑๔

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ก หนา ๓
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๕

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หนา ๓๓
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๑๖

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

๑๗

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก หนา ๑๕
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๘

พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสุขภาพปฐมภูมิ ” หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย
ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้ งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้น ฟูสุขภาพ โดยหน่ ว ยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้ ว ย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุ ขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน
และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ
เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลที่ดาเนิ น การโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย
(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๔) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่รวมตัวกัน
และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
“แพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ” หมายความว่ า แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ หรื อ วุฒิบัต ร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

1270
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาล ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น และให้หมายความรวมถึง บุค คลตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ”
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ

1271
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ
สานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ด จานวนหนึ่งคน
ผู้บริหารเทศบาล จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง จานวนหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
หนึ่ งคน และผู้บริหารหน่ วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวนหนึ่งคน
โดยให้ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จานวนหนึ่งคน และ
สาธารณสุ ข อ าเภอ จ านวนหนึ่ ง คน โดยให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และสาธารณสุ ข อ าเภอ
แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๖) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแ ต่งตั้งจากผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่เป็นหน่ วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน และแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จานวนหนึ่งคน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน โดยให้
ผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข และด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ด้านละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไรและ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือจานวนสองคน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบบ
สุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๗) ต้องมีคุณสมบัติแ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
(๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่ งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ในกรณีที่เป็น กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๗) ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการสาธารณสุ ข หรื อ ด้ า นการแพทย์
เวชศาสตร์ ค รอบครัว ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่า งถูก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ถู กเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการคัด เลือกและแต่งตั้ง
กรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓)
(๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก
เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือสาธารณสุขอาเภอ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในฐานะนั้น
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
(๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งเมื่อเป็นกรณีตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือพ้นจากการเป็นผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
(๒) กากับ ติด ตาม และประเมินผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑) รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ดังกล่าว
(๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการวางแผน
กาลังคน และการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๙) ออกประกาศตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ เสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดังกล่าว ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๒) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
(๔) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แพทย์ เ วชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ใ ห้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับแผนกาลังคน
(๘) จัดทามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอต่อคณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงาน
หมวด ๒
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ บริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
บริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ
หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง ด้วย และให้การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง อาจขยายให้ได้รับนอกเหนือหรือเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้สาหรับสวัสดิการ
หรื อ สิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาลหรื อบริ การสาธารณสุ ขก็ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ กระทรวงการคลังกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาตรา ๑๗ ให้สานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกาหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ
หน่ ว ยบริการที่ไ ด้ขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๖
ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ลั ก ษณะของหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย น การขึ้ น ทะเบี ย น
การแบ่งเขตพื้นที่ และการประกาศตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการเรียกคืนเงินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้ ส านั ก งาน หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิห รือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แจ้งให้ผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อ
ตามวรรคหนึ่งทราบถึงการใช้สิทธิรับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีหน้าที่
ดูแลผู้รับบริการตามมาตรา ๒๒
เพื่อความสะดวกและความจาเป็นในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งตนมีรายชื่อได้ ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง การแจ้งตามวรรคสอง และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๑๙ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รือ เครือ ข่ า ยหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ มี สิ ท ธิไ ด้รั บเงิน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิดังต่อไปนี้ จากสานักงาน
(๑) ค่าใช้จ่ายประจาเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๓) ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
รายการของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการอาจทาความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อ
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่งได้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
มาตรา ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้ความเสมอภาคและอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเชื่อทางศาสนา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ
(๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์ บุคลากร
ด้านสาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคม
ที่จะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจาหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
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(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่งครัด
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(๕) จัด ทาระบบข้อมูลการให้ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน และบริการ รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
(๖) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ตามมาตรา ๒๔
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๑) การให้ข้อมูลตาม (๒) และ (๓) การจัดทาระบบข้อมูล
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๕) และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการส่งข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ
ของผู้รับบริการในหน่ว ยบริการกลับไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ผู้รับบริการมีรายชื่อตามมาตรา ๑๘ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในจานวนที่เหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้ รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการนั้น
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแจ้งให้ผู้รับบริการและสานักงานทราบโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
อาจกาหนดสถานที่ วัน และเวลาในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสม รวมทั้งแจ้งผู้รับบริการ
เพื่อรับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามสถานที่ วัน และเวลานั้นได้
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อผู้รับบริการเพื่อให้ไปรับการรักษาพยาบาล
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการอื่นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการดาเนินการให้มีการส่งต่อผู้รับบริการดังกล่าว
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการตามความเหมาะสมและจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับบริการ ให้สานักงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่ ว ยบริการปฐมภูมิจัด ให้ มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการและการเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูล
ดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๔)
การส่งต่อผู้รับบริการตามวรรคหนึ่ง การดาเนินการตามวรรคสอง และการจัดระบบและ
การเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูลด้านสุขภาพตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๓
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่าเสมอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ พนั กงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ให้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขจานวนหนึ่งคน ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจานวนหนึ่งคน
ด้านการเงินหรือการคลังจานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา
ผลกาไรและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพจานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน
เป็ น กรรมการสอบสวน มี ห น้ า ที่ สอบสวนและเสนอความเห็ นต่อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้
ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งข้าราชการสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
การสอบสวนต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็น
ไม่ อาจด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าว ให้ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่ อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอขยายเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง
ให้ดาเนินการต่อไปและขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร
ข้อมูล หรือหลักฐานที่จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกคาสั่งตามมาตรา ๒๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ ปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทาโดยไม่เจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในกรณีที่เป็น การกระทาโดยมีเจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นชาระค่าปรับทางปกครองตามความเสียหาย
ที่แท้จริง และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับ
(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี การสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาตาม (๒)
ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
จากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิ ให้ผู้รับบริการนั้นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
เพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการสอบสวน โดยให้นาความ
ในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ไม่ได้กระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
มีการกระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ
หรื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ผ ลการสอบสวนดั ง กล่ า ว
พร้อมมีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นคืนเงินค่าบริการที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่
ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน ทั้งนี้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้นาความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่การกระทาของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ เป็นการกระทาที่ร้ายแรงหรือเกิดซ้าหลายครั้ง ให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายดังกล่าว
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๙ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งได้รับคาสั่งจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหมวดนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบคาสั่ง แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๔
การส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๓๐ เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดกลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแลการดาเนินการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวมทั้งประสานให้เกิดเครือข่ายบริการรับส่งต่อกับ
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ อื่ น ในพื้ น ที่ นั้ น หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากสานักงาน เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเรียกคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหรือหลักฐาน
ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา หรือนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทาการอย่างอื่นตามสมควร
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในการดาเนินการตาม (๑) ถ้าพบการกระทาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจยึด หรืออายัด เอกสารหรือหลักฐาน ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อใช้เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๓) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๓๓ ตามสมควร
มาตรา ๓๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓
คาสั่งของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓
วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๔๐ ความผิดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) โดยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบั ติหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้ดาเนินการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อมีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพปฐมภูมิต ามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้ว
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือ
รับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๖ เพื่อขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔๓ ภายในสิ บ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนผู้รับบริการและ
พื้นที่ หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่ มี ห รื อ มี แ พทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนผู้ รั บ บริ ก าร ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารดั ง กล่ าว
จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมินั้นตามมาตรา ๒๒ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา ๒๑
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการเพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ให้ คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ ให้มีการขยายระยะเวลา
การใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และมาตรา ๕๕ บัญญัติให้
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ (๕)
บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิทาหน้าที่เป็นองค์กรกากับดูแลที่ดาเนินการด้วยการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๖๕
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

1290
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบั ญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้
กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้น
ออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้ น
ออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงทีส่ ุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๐๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติห รื อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่ าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๗๙ ก หนา ๒๒
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและ
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๒๘
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและ
เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๗
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและ
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๙
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ
พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่โครงสร้างและกิจการทางทหาร
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นผลให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราและระดับเงินเดือนของนายทหารสัญญาบัตรมีความไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุ บัน
สมควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งและการบริ ห ารจั ด การ
กาลั งพลของกระทรวงกลาโหม โดยกาหนดให้ นายทหารสั ญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๙๕ ตอนที่ ๔๓ ก ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑
เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๗ ก ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗
เลม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๘๑ ก ฉบับพิเศษ หนา ๑๑
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๕ หนา ๑๖
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕
เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๑ ก หนา ๓๖
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘
เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๔ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๓
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้า ราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๐ ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ผู้ใ ดซึ่ง ออกจากราชการอัน มิ ใ ช่เ พราะเหตุ ต าย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อัน เป็น ความผิด วินั ยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่
สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของทางราชการ หรื อเป็ นการกล่ าวหาของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น หรื อ มี ก รณีถู กฟ้ อ งคดีอ าญาหรือ ต้อ งหาคดีอ าญาก่ อนออกจากราชการว่า
ในขณะรับราชการได้กระท าความผิดอาญาอันมิ ใช่ เป็นความผิ ดที่ได้ กระทาโดยประมาทที่ ไม่เกี่ ยวกั บ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ
แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่า
ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิ ดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินั ยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉั ยถึงที่สุดหรือ
มีมติให้ เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรา ๑๐๑”
มาตรา ๔ ให้เ พิ ่ม ความต่อ ไปนี ้เ ป็น มาตรา ๑๐๐/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐๐/๑ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติห รือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ด
ซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินยั และสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นนั้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อ เป็ น การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบั ญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทา
ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ
แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอ าญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินั ย
มีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับที่
ออกตามมาตรา ๑๗ ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวน
ภายในหนึ่งปีนบั แต่วันที่ผู้นนั้ ออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วนั ที่ผู้นั้นออกจากราชการ
สาหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงทีส่ ุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
มาตรา ๔ ให้เ พิ ่ม ความต่อ ไปนี ้เ ป็น มาตรา ๕๓/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณี ที่ คณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริต แห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มลู ความผิดข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หนา ๓๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๓๖
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้ง แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เ พิ ่ม ความต่อ ไปนี ้เ ป็น มาตรา ๘/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ.อ. อาจกาหนดให้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ง
ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ
มีอานาจเสนอมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดได้ แต่ พ ระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บข้ า ราชการพลเรื อนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ยั ง ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ เ ช่ น ว่ า นั้ น สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามีอานาจเสนอมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือ
เงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแก่กรณีเช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวให้คานึงถึงเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการประเภทอื่นประกอบด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หนา ๓๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๓๖
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๖๖
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.อ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
(๓) กรรมการซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคน
แต่ไม่เกินสิบคน
(๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
สองคน และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป็นกรรมการ
(๕) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องดารงหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ากว่าอธิบดี
หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๓) ให้รัฐมนตรีดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
ตาม (๔) จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ข องมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย คาว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้ ให้หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม”
มาตรา ๘ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา เพื่ อให้ การจั ดระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หนา ๓๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๓๖
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๖๖
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

๖

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๑๐๕
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณี
ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้
กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินยั มีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่า
ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินั ยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรา ๗๖”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๗๕/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
ซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนิ น การทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๑๓
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
“ส่วนราชการในกระทรวง” หมายความว่า ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘
“หน่วยงานในกากับ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่อยู่ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ไม่หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ก ากั บของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม และสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อัน จะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และเกณฑ์อื่น ในการจัด การศึกษาระดับอุด มศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูต รการศึกษา และ
ข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่ งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเป็น สิ่งใหม่ห รือพัฒ นาให้ ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติมาใช้บังคับแก่การบริหารราชการกระทรวงโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่
กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอานาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมี ความเป็น อิ สระทางวิช าการและการบริหารจัด การ ให้ มี ก ารพั ฒนาก าลัง คนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และให้ดาเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกากับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ดาเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกาลั งคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือ
ในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกระทรวง
ในการดาเนินการตาม (๓) กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในกากับเป็น
ผู้ดาเนินการ หรืออาจร่วมดาเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้
หมวด ๒
การแบ่งส่วนราชการ
มาตรา ๘ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(๕) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๖) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนราชการตาม (๖) มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๙ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุหน้าที่และอานาจของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว
มาตรา ๑๐ สานักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสานั กงานรัฐมนตรีขึ้น ตรงต่อรัฐมนตรี และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๑๑ สานักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของ
กระทรวง รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
แผนอื่น ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนของประเทศ จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรี
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวง
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์
โดยกากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีอธิบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๓ สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
การจัดทาฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและ
ประสานการดาเนิ น งานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญของประเทศ การจัด ทามาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัต กรรมและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่ องบุคคลหรือ
หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผน
การปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๔ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย
แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ประชาชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ก ากั บ ดู แ ล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๕ ระเบียบปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
ของกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพื่อประโยชน์ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของทางราชการและการสรรหาหรือเลือกบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ถือว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงซึ่งเป็นส่วนราชการเป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการ
ส่วนที่ ๑
รัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง กาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้
ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัตโิ ดยจะให้มีรฐั มนตรีช่วยวาการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกีย่ วกับ
การอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้ง
นโยบายของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษาต่อสภานโยบาย รวมทั้ง
เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
(๓) ให้ คาแนะน าแก่ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุด มศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด ทาคาของบประมาณของสถาบันอุด มศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง
(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๖) กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
(๗) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๘) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่
ในสังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล
(๑๑) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง
(๑๒) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง
(๑๓) วางระเบีย บการปฏิ บัติร าชการเพื่ อส่ งเสริม และสนับ สนุนกิ จการต่า ง ๆ ร่ วมกันของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงอันมิใช่กิจการของสถาบันอุ ดมศึกษาแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ และกาหนดแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(๑๔) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภานโยบาย
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือสภานโยบายมอบหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) รัฐมนตรีต้องดาเนินการ
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนการดาเนินการตาม (๖) (๗)
และ (๑๒) รัฐมนตรีต้องดาเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สาหรับการดาเนินการตาม (๘) และ (๙) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้
มาตรา ๑๘ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพิจารณา
คาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๒) วางระบบการบูรณาการการดาเนินงานและงบประมาณของหน่วยงานในกากับที่มีหน้าที่
ดาเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกากับให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว
(๓) ขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาคเอกชน ให้ ข้อมูล สถิติ ผลการดาเนินการ และการอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือสภานโยบายมอบหมาย
ในการดาเนินการตาม (๒) สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกาหนด
ระเบียบขึ้นใช้บังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ได้
ส่วนที่ ๒
ปลัดกระทรวง
มาตรา ๑๙ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีปลัดกระทรวง
คนหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการในกระทรวงให้ มี เอกภาพสอดคล้ อ งกั น รวมทั้ ง เร่ง รัด ติ ด ตาม และประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึ กษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณี
ที่มีรองปลัด กระทรวงหรือผู้ช่ว ยปลัด กระทรวงหรือมีทั้งรองปลัด กระทรวงและผู้ช่วยปลัด กระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากปลัดกระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสานักงาน
ปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจตามที่ปลัดกระทรวงกาหนดหรือมอบหมาย
หมวด ๔
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กกอ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยให้เสนอได้ฝ่ายละหนึ่งคน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา จานวนไม่เกินสองคน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยดารงตาแหน่งอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา จานวนไม่เกินสองคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นกฎหมาย
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านธุรกิจ
จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ ร องปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมซึ่งปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ าม (๕) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
การสรรหากรรมการตาม (๓) และ (๔) ผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องไม่ดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะที่เข้ารับการสรรหา
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยประธานกรรมการและกรรมการตาม (๓) และ (๔) จะดารงตาแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างการดารงตาแหน่งดังกล่าวมิได้
มาตรา ๒๑ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) แล้ว กกอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากาลังคนของประเทศ
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุ ดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่สภานโยบายกาหนด
(๒) เสนอแนะและให้ ความเห็ นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัด สรรเงินอุด หนุนให้แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทากับสานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กากับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษา
และการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามหลักการอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๗
(๖) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๗) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานปลัดกระทรวงในการจัดทาฐานข้อมูล
การอุดมศึกษา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผู้เรียน คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต และสถิติอื่นที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ได้
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๘) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี
(๙) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ
สภานโยบายมอบหมาย
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของ
กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
การใช้อานาจของ กกอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุม กกอ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม กกอ. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุม กกอ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๓ กกอ. อาจขอให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน หรือบุคคล
ส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน สถิติ รายงานการเงิน หรือเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นได้
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประกอบการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กมอ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ.
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ. จากผู้มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ ร องปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมซึ่งปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ กกอ. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณวุฒิจานวนสองเท่า ของจ านวนที่ จะต้อ งแต่งตั้งต่อรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีได้แต่งตั้งแล้ว
ให้นารายชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดทาเป็นบัญชีสารองต่อไป
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา หรือตาแหน่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมิได้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องทางานด้วยความเป็นอิสระ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งการทาบัญชีสารอง เพื่อเลื่อนขึ้นมาดารงตาแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ บัญชีสารองให้มีอายุเท่ากับ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๖ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗
(๖) (๗) และ (๑๒) และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗ (๘) และ
(๙) แล้ว กมอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคานึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย
(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อสภานโยบายให้กาหนดมาตรการทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
(๓) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
(๔) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานปลัดกระทรวงในการจัดทาฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา
(๕) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี
(๖) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ
สภานโยบายมอบหมาย
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของ
กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
การใช้อานาจของ กมอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๗ ในการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา กมอ. ต้องยึดหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้ทันสมัยตามพัฒนาการของโลกและสังคม
(๒) มาตรฐานการอุด มศึก ษาต้อ งก าหนดโดยค านึง ถึงความหลากหลายของประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
(๓) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสามารถวัดได้ การกาหนดวิธีการจัดการศึกษาต้องกระทา

1336
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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เพียงเท่าที่จาเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่า โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา
(๔) ต้ อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของสถาบันอุ ด มศึกษา ผู้ เ รี ย น คณาจารย์ และผู้ ใ ช้บัณฑิต
อย่างกว้างขวาง
(๕) มีระบบให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะ และมีระบบการให้สถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์คาวินิจฉัยหรือคาสั่ง กมอ. ได้
(๖) หลักการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ให้ น าความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การจัดระเบียบบริหารราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบคุ คล
มาตรา ๒๙ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.อ.” ทาหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๑ กระทรวงอาจขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียด
ทางวิชาการ การเงิน สถิติ และข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและ
การปฏิบัติราชการในหน้าที่และอานาจได้
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๖
การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมี ข้ อ ตกลงการพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษากั บ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตกาลังคนในสาขาที่ประเทศมีความต้องการหรือเพื่อพัฒนา
ในด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาอาจขอรับการส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อการนั้นได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่ งชาติซึ่งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ให้สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม เป็นส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคหนึ่งไปเป็นของส่วนราชการ
ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
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หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะราย และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่ น
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
หรือ “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ให้ถือว่าอ้างถึง “สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ “ปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” แล้วแต่กรณี เว้นแต่บทบัญญัติที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นส่วนราชการอยู่ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดังกล่าวอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่และมีอานาจตามที่
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามมาตรา ๙
ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริม
การวิจัย เงินงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บงั คับ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
หรือ “เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ” ให้ถือว่าอ้างถึง “สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ” หรือ
“ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ” แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๗ เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๔๑ ประเมินประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอานาจของสานักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ (๔) และในกรณีที่เห็นว่า ผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
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โครงสร้างและกลไกในการบริหารเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีอานาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งสานักงานการวิจัย
แห่งชาติเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยเสนอพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกาด้วย
และเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้มาตรา ๘ (๔) และมาตรา ๑๓ เป็นอันยกเลิก
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้ดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และเมื่ อ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้มาตรา ๘ (๓) และมาตรา ๑๒ เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีอาจมีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส่วนราชการในกระทรวงไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานใน
กากับของกระทรวงได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนดได้
ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในกากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น
ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในกากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๔๐ คดีที่ส่วนราชการซึง่ โอนกิจการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖
ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการ
ซึ่งรับโอนตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และดาเนิน
กระบวนพิจารณาไปจนกว่ าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนส่วนราชการ
ที่ถูกโอนในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอานาจจากส่วนราชการที่รับโอน แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น
มาตรา ๔๑ ในสี่ปีแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึง
ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรานี้ โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทางานและวิธีการปฏิบัติราชการ
การจัด โครงสร้างและอัต รากาลังของหน่วยงานในบังคับบัญชาและในกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จภายในสามปี เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอความเห็ น ต่อ รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความเห็น หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของกระทรวงดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงมีเอกภาพ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๗๙
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
แต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มกี ฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ การแบ่ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคาแนะนาต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการนาความเห็นหรือคาแนะนามาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ สภาการศึ ก ษา คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ
ก็ได้”

1345
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคห้า ของมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญญั ติร ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การดาเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดาเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กาหนด
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาแต่ไม่รวมถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้สานักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บงั คับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๒) สานัก สานักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือ
สานักบริหารงาน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในสานักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
กากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักงาน
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(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักงาน ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้ เ ลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบบั ง คั บ บั ญ ชาส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ตามมาตรา ๑๐ (๓)
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของเลขาธิ ก ารตามมาตรานี้ ให้ มี ร องเลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ ช่ ว ยสั่ ง และ
ปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ
รองจากเลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสานักงาน
เลขาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกาหนดหรือมอบหมาย”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๖) ของมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาทีเ่ ป็น
นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมอบอานาจ
ให้ แ ก่ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาหรือ ผู้ อ านวยการสถานศึก ษา แล้ ว แต่ก รณี ทั้งนี้
ให้ คานึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดาเนินการ
ทางงบประมาณของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา รวมตลอดถึง
หลั ก การการให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาหรื อสถานศึ กษามี อ านาจทานิ ติก รรมสั ญ ญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดาเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การกระจายอานาจและการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอานาจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการ
สถานศึกษาในเขตพื้น ที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งใน
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กาหนด
ผู้อานวยการสานักบริหารงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และผู้อานวยการสานักบริหารงาน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือ
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อานวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการ
ของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นสังกัด”
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มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอานาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เลขาธิการ
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) เลขาธิการอาจมอบอานาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงานหรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด”
มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

1349
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกาหนดโครงสร้างและตาแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๔๒
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนเขตละ
หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งคน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยจานวนสมาชิกเท่าที่ มีอยู่จนกว่าจะครบอายุ
ของสภากรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวนตามวรรคหนึ่ง ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ งสมาชิ กสภากรุง เทพมหานครและผู้ มีสิ ท ธิส มัค รรั บเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ใน
ตาแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงและมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เข้ า มาแทน ให้ ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เข้ า มาแทนนั้ น อยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า อายุ ข อง
สภากรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๕๑ วรรคสาม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิก (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า
มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี แม้ ว่ า สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่ าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผู้นั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) นั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
คาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้น
ให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้นั้นสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่มีเหตุต ามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับ
ค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าว
ผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรื อ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
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หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
สามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ
และเมื่อได้ดารงตาแหน่ งสองวาระติด ต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี นั บ แต่
วันพ้นจากตาแหน่ง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
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๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) รับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจาก
ที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจ
การงานตามปกติ
(๓) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ญ ญาหรื อ กิ จ การที่ ก ระท าหรื อ จะกระท ากั บ หรื อ ให้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร หรื อมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสามของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
“ให้นาความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า ความเป็ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้น สุดลงตามมาตรา ๕๒ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า
มี เ หตุ อัน ควรสงสั ยหรื อได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง แล้ ว แต่กรณี แม้ ว่ าผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศคาวินิจฉัย
ให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ ระบุเหตุ
ที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุ
ตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไป
ก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิ จฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถกู ห้ามใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
“(๗/๑) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ าม (๑)
และ (๗)”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๒๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒๑) การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษาของชาติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา”
มาตรา ๒๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้เ ป็น วรรคสองของมาตรา ๑๑๙ แห่ ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
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“การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ของข้ า ราชการการเมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต จะกระทามิได้”
มาตรา ๒๒ ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้ บั ง คั บ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตาแหน่งและการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนถึ ง วั น ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการการเมืองอื่น
ของกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใด ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้นั้นต้องลาออกจากตาแหน่งภายในสามวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง ผู้ซึ่งมิได้ลาออกภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ต ามวรรคหนึ่ ง และค าสั่ ง หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกั บผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้นามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ และ
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจานวนสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร คุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามของผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิก
สภากรุ ง เทพมหานครและผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การพ้นจาก
ตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนอ านาจหน้ าที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวม เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๕ ก ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ก ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๘
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๒๒
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒

๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๑๖
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

๖

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๔๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยานั้นประกอบด้วยจานวน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเมืองพัทยา เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสาม
ของจานวนตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๔) และ (๕) ของวรรคหนึ่ ง ในมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) หรือ
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก ผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลงตาม (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่าสมาชิกผู้นั้น
จะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่วา่ ด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้ สมาชิกภาพของสมาชิก
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ผู้นั้นสิ้นสุดลงตัง้ แต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบ
สภาเมืองพัทยา”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในตาแหน่งจนครบอายุ
ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙
วรรคสี่”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นายกเมื อ งพั ท ยาและผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น นายก
เมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเมืองพัทยา นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ นายกเมื อ งพั ท ยามี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และ
เมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก
ตาแหน่ง”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ รองนายกเมืองพัทยาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุให้นับถึงวันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ นายกเมื อ งพั ท ยา รองนายกเมื อ งพั ท ยา เลขานุ ก ารนายกเมื อ งพั ท ยา
ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์
ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เว้น แต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เมืองพัทยา
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ
การเลือกตั้ง
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เบี้ ย หวั ด บ าเหน็ จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคล
ตามวรรคหนึ่ งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการ
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาเมืองพัทยาหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒”
มาตรา ๑๙ ให้ ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๖/๑”
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มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) หรือ
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ว่ าความเป็ นนายกเมื อ งพั ท ยาผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลงตาม (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่านายกเมืองพัทยา
ผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้ว
เกินสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) หรือ (๖)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ด้วย และให้นายกเมืองพั ทยาผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม
ดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ปลัด เมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา
เท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๒๒ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ น าความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ร องนายก
เมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บุคคลที่ไ ด้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องมิใช่สมาชิก และให้นาความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๖/๑) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑)
และ (๖)”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“การจ่ายเงินของเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่เมืองพัทยาเป็นเจ้าของ
หรือเป็น หุ้ น ส่ว นหรือถือหุ้ น ในกิจการนั้ น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการเมืองพัท ยา
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา หรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา จะกระทามิได้”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามมาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่า การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือ
เสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทาหรือให้ระงับ
การปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินจิ ฉัยนัน้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
เมื่ อ ความปรากฏโดยมี ห ลั ก ฐานตามสมควรต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ว่ า นายกเมื อ งพั ท ยา
รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมืองพัทยาผู้ ใด จงใจทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้ าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๙๖/๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๙๖/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทา
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุ
ที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีคาสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่ งให้พ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ”
มาตรา ๒๘ ให้นายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๒๕ ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้
จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเมื อ งพั ท ยา หรื อ สมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา แล้ ว แต่ ก รณี
โดยให้ พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือสมาชิก
สภาเมืองพัทยาแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเมืองพัทยาเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๒๙ บทบัญญัติมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเมืองพัทยาซึ่งดารงตาแหน่ง
หรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ จ านวนสมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาให้สอดคล้องกั บกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา การพ้นจาก
ตาแหน่งนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา
และที่ปรึกษา รวมทั้งการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และสมาชิกเมืองพัทยา
ตลอดจนอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและการกากับดูแลเมืองพัทยา เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล และ
มีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑๓
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๒๐
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๑/๑) ของมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๑/๑) ออกระเบียบกาหนดเบี้ยประชุมสาหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา”
มาตรา ๔ ให้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่
และการประชุ ม แผนกคดี ในศาลฎี ก าและศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการออกระเบี ยบตามมาตรา ๑๗ (๑/๑) แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริห ารราชการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ ซึ่งต้องกระท า
ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาดั งกล่ า ว
ถ้ายังมิได้มีการออกระเบียบดังกล่าว ให้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมใน
การประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นอันสิ้นผลบังคับ
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้ รวมถึงการออกระเบียบกาหนดเบี้ยประชุมสาหรับข้าราชการตุลาการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ในศาลชั้น อุทธรณ์ ห รือศาลฎีกา เพื่อให้ ส อดคล้ องกับมาตรา ๑๙๓ วรรคสอง
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย ซึ่งบั ญ ญั ติให้ ศาลยุ ติธ รรมมี ระบบเงิน เดื อนและค่ าตอบแทนเป็ น
การเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓

เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๕๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓

๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก หนา ๖๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔/๑ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดให้โรงงานดังต่อไปนี้
ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
(๑) โรงงานของทางราชการ นอกจากโรงงานที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔
(๒) โรงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย
(๓) โรงงานของสถาบันการศึกษาในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรม
(๔) โรงงานที่ดาเนินงานอันมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๕) โรงงานที่ดาเนิน งานอัน มีลัก ษณะที่จาเป็น และเกี่ย วเนื่อ งกับ กิจ การที่มิใ ช่โ รงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” ในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้งแต่ห้ าสิบแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การนาเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร
สถานที่ หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการโรงงาน หรือนาคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณี
ที่ไม่มีการใช้เครื่องจักร”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ใบอนุญาต”
และคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
““ผู้ตรวจสอบเอกชน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัต ราค่า ธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) โรงงานจาพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักร หรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อาจกาหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดาเนินการและจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ บทบั ญญัติใดแห่ งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงานมีหน้ าที่ต้อง
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้
ดาเนินการและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจาก
ผู้อนุญาต
การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ กาหนดเวลาใน
การตรวจสอบ การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและกาหนดระยะเวลาการเสนอรายงานผล
การปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้คารับรอง รวมทั้งการกาหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบ
หรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔
มาตรา ๙/๕ และมาตรา ๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๙/๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาของประสบการณ์การทางาน
ในแต่ละด้านนั้น ให้สามารถนามารวมกันได้
(๓) ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
(๔) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๕) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๖) เป็น ผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙/๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร และต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ชาระแล้วที่มีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
(๒) หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙/๑
(๓) มีผู้ต รวจสอบเอกชนซึ่ง มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๙/๑
ตามจานวนที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดปฏิบัติงานประจาอยู่ในนิติบุคคลนั้น
(๔) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือหน่วยรับรอง
ในขอบข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล
ด้านโยธา หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือฟื้นฟูกิจการ
(๒) เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เว้นแต่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙/๑ ข. (๕)
มาตรา ๙/๓ ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา ๙ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน
แห่งปีที่สามนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ผู้ตรวจสอบเอกชนซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และให้ผู้อนุญาตพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙/๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสูญหาย ชารุดในสาระสาคัญ หรือ
ถูกทาลาย ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองต่อผู้อนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ชารุด หรือถูกทาลาย
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙/๕ ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้ตรวจสอบ
เอกชนผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผู้อนุญาตแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว
(๒) รายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองผิดพลาดจนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการออกคาสั่ง
ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
และในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้
การออกหนังสือเตือนและการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙/๖ ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง เมื่อปรากฏว่า
ผู้ตรวจสอบเอกชนนั้น
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙/๑ หรือมาตรา ๙/๒
(๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองมาแล้วรวมสามครั้งภายในกาหนดระยะเวลา
สองปี
(๓) จัดทารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา ๙ อันเป็นเท็จ
ผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า
จะพ้นสองปีนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ คาสั่งไม่ออกใบอนุญาต คาสั่งไม่อนุญาตให้ขยายโรงงาน คาสั่งไม่ออกหรือ
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง หรือคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๗ โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมลดลงต่ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือจานวนคนงานลดลงต่ากว่าห้าสิ บคน
ให้ถือว่าโรงงานนั้นยังเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขยายโรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อประกอบกิจการโรงงานเดิมหรือ
ประกอบกิจการในประเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ทาให้กาลังรวมเพิ่มขึ้น
ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า
(ข) เพิ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินหนึ่งร้อยแรงม้า
แต่ไม่เกินห้าร้อยแรงม้า
(ค) เพิ่มขึ้นตั้งแต่สองร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินห้าร้อยแรงม้า
แต่ไม่เกินหนึ่งพันแรงม้า
(ง) เพิม่ ขึ้นตั้งแต่สามร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินหนึ่งพันแรงม้า
แต่ไม่เกินสองพันแรงม้า
(จ) เพิ่มขึ้นตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินสองพันแรงม้า
แต่ไม่เกินสามพันแรงม้า
(ฉ) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินสามพันแรงม้า
ขึ้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) การดาเนินการตาม (๑) ซึ่งกระทาบนที่ดินแปลงใหม่ที่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมหรือ
ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานไว้เดิม
การอนุญาตให้ขยายโรงงานให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาต
การขอขยายโรงงานและการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ให้นามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๘/๑ การขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
(๑) เพื่อให้มีการบาบัดมลพิษหรือเพื่อให้การบาบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
(๒) เพื่อให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนราคาญ
(๓) เพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นกาลังให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือ
เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
(๔) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ก่อนการดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งผู้ อนุญาตทราบเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรี
ที่ออกตามมาตรา ๓๒
การแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เครื่องจักรที่เกิดจากการดาเนินการตามมาตรานี้ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงงาน”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิต เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกาลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดมลพิษ หรือมาตรการ
ป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนราคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่นอันทาให้เครื่องจักรมีกาลัง
แรงม้ารวมลดลง หรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้ อที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้าง
อาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์แก่กิจการของโรงงานนั้นโดยตรงอันทาให้เนื้อที่ของอาคารโรงงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกว่าสองพันตารางเมตร ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการดาเนินการดังกล่าว
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งที่เป็นการเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรต้อง
ดาเนินการในโรงงานหรือที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานแล้ว และต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
การแจ้งการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เครื่องจักรที่เกิดจากการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
กิจการโรงงาน”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๙/๑ เมื่อผู้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการ
โรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนการดาเนินการ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการในโรงงานหรือที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ
อนุญาตให้ขยายโรงงานแล้ว และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
การแจ้งการดาเนินการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจตั้งโรงงานหรือตั้งโรงงานแล้วแต่ไม่อาจเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานได้ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นสามารถโอนใบอนุญาตได้
โดยให้ผู้ซึ่งประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการโอนใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน เมื่อได้ยื่นคาขอแล้ว ในระหว่าง
ที่รอการพิจารณาอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นคาขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตเดิมมิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่มีการโอนใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน
หรือขายโรงงาน อีกต่อไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือ
ขายโรงงาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่มีการโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน
ให้ผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อโรงงาน หรือผู้ซื้อโรงงานตามวรรคสอง
ยื่น คาขอรับโอนใบอนุ ญาตต่อผู้อนุ ญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการ
โรงงานตามวรรคสอง และเมื่อได้ยื่นคาขอแล้ว ในระหว่างที่รอการพิจารณาอนุญาตจากผู้อนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้โดยให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นคาขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต
การขอรับโอนใบอนุ ญาต และการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวต้องระบุระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในกรณี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตาย ให้ ท ายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดกยื่ น ค าขอรั บโอน
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาต
พิจารณากาหนดเพิ่มเติมให้ตามความจาเป็น หากไม่ได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนด และผู้นั้น
ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
ผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ
ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่า โรงงานตามวรรคหนึ่งมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นแก้ไขปรับปรุงโรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ และให้ถือว่าผู้นั้นมีฐานะเสมือน
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจนกว่าจะดาเนินการตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้นามาตรา ๔๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การแจ้งเลิกประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘/๑ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงานจาพวกที่ ๓ เป็นโรงงาน
จาพวกที่ ๑ หรือโรงงานจาพวกที่ ๒ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้ดาเนินการตามที่บัญญัตไิ ว้
ในพระราชบัญญัตินี้ สาหรับการประกอบกิจการโรงงานจาพวกดังกล่าว”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ เมื่อโรงงานจาพวกที่ ๒ หรือโรงงานจาพวกที่ ๓ หยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่า
หนึ่งปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓
แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป
ให้ดาเนินการตามแต่กรณี ดังนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท ราบ
ก่อนเริ่มประกอบกิจการ
(๒) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปได้
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ต่อไปนั้น ถ้าผลการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าโรงงานและเครือ่ งจักรมีลักษณะถูกต้องตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรี
ที่ออกตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีคาสั่งอนุญาตให้ประกอบกิ จการโรงงานต่อไปได้ หากมีกรณี
ที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่อได้แก้ไขแล้ว
ให้ผู้อนุญาตมีคาสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้
การอุทธรณ์คาสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคสาม ให้นามาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ใดทาการตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัด ทารายงานผลการตรวจสอบหรือ
รับรองโดยไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดจัดทารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จหรือจัดทารายงานผล
การตรวจสอบหรือรับรองในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้ทาการตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดทารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองโดยไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๗/๑ และมาตรา ๔๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔๗/๑ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดไม่ดาเนินการตามมาตรา ๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๗/๒ ผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙/๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑
วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง
หรือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ ง ออกให้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน
ตามพระราชบัญญั ติโ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้ ง นี้ จนกว่า
จะมีการเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๒๗ บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้หรือการแจ้งที่ได้ดาเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจ ารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอหรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คาขอหรือการแจ้งดังกล่าวมีข้อแตกต่าง
ไปจากคาขอหรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือการแจ้งเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มีความเข้มงวดและล่าช้า อันสร้างปัญหาและ
อุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงาน สมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่
เพื่อให้ การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และ
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ
ยกเลิกการกาหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ งอัต ราค่าธรรมเนี ย ม เพื่ อให้ เหมาะสมยิ่งขึ้ นและสอดคล้ องกับ สภาพเศรษฐกิจและสั งคมปั จจุบั น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

1391
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หนา ๖๒
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๑๓
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และคาว่า “ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” ระหว่างบทนิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และคาว่า “ปลัดกระทรวง” ในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
““องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑/๑ เมื่ อรั ฐมนตรีแต่งตั้งผู้ บริ หารท้องถิ่นหรื อข้าราชการส่ วนท้ องถิ่ นขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดเป็น พนั กงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดตามที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงาน
จาพวกที่ ๑ และโรงงานจาพวกที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาเฉพาะกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความพร้อม
ให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม มีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้มีอานาจหน้าที่ในการแนะนาหรือสั่งระงับการดาเนินการใดอันเป็นการไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้และรายงานให้นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับโรงงานจาพวกที่ ๒ ตามวรรคหนึ่ง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวง
ลดหรื อยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมดั งกล่ าวมิ ได้ เว้ นแต่ มี เหตุ อั นสมควรอั นเกิ ดจากภั ยธรรมชาติ หรื อภาวะ
ทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออก
กฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุดังกล่าวก็ได้”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๓/๑ ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๓ สาหรับโรงงานจาพวกที่ ๒
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นใด ให้ ต กเป็น รายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นนั้ น
เฉพาะที่ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว”
มาตรา ๗ บรรดากฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญัตินี้ ใ ช้ บั งคั บ ที่ ขั ด หรือ แย้ งกั บมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันสิ้นผลบังคับเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรา ๔๓ วรรคสอง ดังกล่าว
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่แผนการกระจายอานาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และแผนปฏิบั ติก ารกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงาน
จาพวกที่ ๑ และจาพวกที่ ๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่ าด้ว ย
โรงงานเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สามารถด าเนินการในฐานะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ดัง กล่ าวภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกลไกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จาก
การดาเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หนา ๖๒
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๑๓
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๓

พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๒๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมวัต ถุอัน ตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การนาผ่ า น
การนากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตราย รวมทั้งกาหนด
ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้า
ช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบั ด บรรเทาหรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายอันจะทาให้
ผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดาเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรมจากการโฆษณาวัตถุอันตราย รวมทั้งเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “นาเข้า” และ “ส่งออก” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย
“ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือดาเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “นาผ่าน” “นากลับเข้ามา” และ “ส่งกลับออกไป”
ระหว่างบทนิยามคาว่า “ส่งออก” และคาว่า “ขาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
““นาผ่าน” หมายความว่า นาหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าว
ในราชอาณาจักร
“นากลับเข้ามา” หมายความว่า นาวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย
“ส่ ง กลั บ ออกไป” หมายความว่ า ส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายที่ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ภาชนะบรรจุ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “มีไว้ในครอบครอง”
และคาว่า “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
““ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า ภาชนะที่มีลักษณะปิดและทาหน้าที่กักเก็บวัตถุอันตราย
อย่างปลอดภัย”
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “โฆษณา” และ “ข้อความ” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญญัติวัต ถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และคาว่า “อนุสัญญา
ห้ ามอาวุธ เคมี ” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญญัติวัต ถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
““โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือได้ยิน หรือ
ทราบข้ อความ และให้ ห มายความรวมถึ งการให้ ข้ อมู ล การชั กน า หรื อการกระท า โดยวิ ธี ใด ๆ
โดยมุ่งหมายให้มีการใช้วัตถุอันตรายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“ข้อความ” หมายความว่า การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมาย หรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามค าว่ า “ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ” ระหว่ า งบทนิ ย ามค าว่ า
“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และคาว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
““ค่าเสียหายเบื้องต้น ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอันจาเป็นเร่งด่วนเพื่อชดเชยแก่
ผู้ไ ด้รับความเสียหายจากวัตถุอันตราย และเพื่อเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือ
ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตราย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ ง จานวนสิบเจ็ดคน ได้แก่ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้แทนสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิ ศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และอย่างน้อยสี่คนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การ
สาธารณประโยชน์และมีประสบการณ์การดาเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม
ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการวัตถุอันตรายเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมกากับดูแลวัตถุอันตราย
(๓) กากับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตาม (๑) และ (๒)
(๔) พิจารณาวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกั บอานาจหน้าที่การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
(๕) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๖) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑
มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ (๕) มาตรา ๕๑
วรรคสอง (๓) และมาตรา ๕๑/๕ วรรคสอง
(๗) ให้คาแนะนาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
(๘) ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
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(๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาตามมาตรา ๕๑/๓ (๔)
(๑๑) แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัต ถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ ในการนี้
จะระบุชื่อของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
(๑๒) สอดส่องดูแล ให้คาแนะนา และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๑๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การควบคุมวัตถุอันตราย และการป้องกันและเยีย วยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุอันตรายของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนาเข้า การส่งออก
การนาผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑) กาหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและ
ทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนาเข้า การส่งออก ด่านศุลกากรที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การกาจัด การทาลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย
การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ป้องกัน บรรเทา
หรือระงับอันตราย ที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงสนธิสัญญาและ
ข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย”

1402
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๒ และมาตรา ๒๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๐/๒ ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ ในแต่ละครั้งต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหลักฐาน
การรับแจ้ง
ผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญ าตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตแล้ว ให้ออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาต
ใบนาผ่านจากการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือจากการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนดในใบนาผ่านนั้น แต่มิให้กาหนดเกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบนาผ่าน ทั้งนี้ ผู้นาผ่านจะต้อง
เป็นผู้ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อย
วัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
การแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกาหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้มีการประกันสาหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘
ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิด ที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) และ (๒) ด้วย
มาตรา ๒๐/๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องนากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ การผ่อนผันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกาหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๔ ในกรณีมีความจาเป็นให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ
มีอานาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกาหนด
(๑) วัต ถุอัน ตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับ
ตามมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร
(๒) วัตถุอันตรายซึ่งมีวัตถุประสงค์นามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์
การวิจัย และการพัฒนา
(๓) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกาหนด”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือใช้ข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตราย
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะกระทา
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้ อ ความอย่ า งอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบประกาศก าหนดโดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการ”
มาตรา ๑๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓
มาตรา ๕๑/๔ มาตรา ๕๑/๕ มาตรา ๕๑/๖ และมาตรา ๕๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑/๑ การโฆษณาจะต้องไม่กระทาด้วยวิธกี ารอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย
หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
มาตรา ๕๑/๒ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บคุ คล สัตว์ พืช ทรัพย์
หรือสิ่งแวดล้อมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ
มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสาหรับวัตถุอันตรายนั้น
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย
(๒) จากัดการใช้สื่อโฆษณาสาหรับวัตถุอันตราย
(๓) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย
มาตรา ๕๑/๓ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบเห็ น ว่ า การโฆษณาใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๑
มาตรา ๕๑/๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๒ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอานาจออกคาสั่ง
ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ระงับการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระทาของ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย
มาตรา ๕๑/๔ ในกรณี ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบมี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ข้ อ ความใดที่ ใ ช้ ใ น
การโฆษณาเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๑) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายพิสูจน์
เพื่อแสดงความจริงได้
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ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย อ้างรายงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใด
อันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มีอานาจออกคาสั่งตามมาตรา ๕๑/๓ ได้
มาตรา ๕๑/๕ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทาการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย
ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทาการโฆษณาได้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้อง
ให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับคาขอ
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกาหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ ค่าป่วยการ
ที่ได้รับให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการตัดอานาจของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ไ ด้กระทาไปตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
ถ้าได้กระทาโดยสุจริตมิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา
มาตรา ๕๑/๖ ในกรณีผู้ที่ได้รับคาสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๕๑/๓ หรือมาตรา
๕๑/๔ ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรา ๕๑/๗ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑/๖ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว”
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ เมื่ อ ปรากฏต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า ผู้ ส่ ง ออก ผู้ น าผ่ า น
ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้นนั้ ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้ หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้
ผู้นั้ น ส่งออกไปซึ่งวัต ถุอัน ตรายนั้ นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิต หรือผู้จัด ส่งวัตถุอันตรายนั้น หรือเพื่อการอื่น
ตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกาหนด
โดยความเห็นของคณะกรรมการ”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา
ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่า
เพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบ
วัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กาหนด เพื่อทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
โดยคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย”
มาตรา ๑๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา ๕๒/๒ แห่ ง พระราชบั ญญัติ วัต ถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๒/๒ เมื่อความปรากฏต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าวัตถุอันตรายที่นาเข้าหรือนาผ่าน
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการเก็บรักษาหรือจาหน่ายอาจมีอันตรายต่อบุคคล สัตว์
พืช และสิ่งแวดล้อม และไม่สมควรมีการทาลายหรือจัดการในราชอาณาจักร ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จาเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนั้น
สั่งให้ผู้นาเข้าหรือผู้นาผ่านส่งวัตถุอันตรายดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศกาหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ
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ในกรณีที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ผู้นาเข้าหรือผู้นาผ่านเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การกาหนดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขนส่ง ผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือ
ผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ง วัต ถุ อัน ตรายต้อ งรั บผิ ด ชอบเพื่ อ การเสี ย หายอัน เกิ ด แต่วั ต ถุอั นตรายที่อ ยู่ใน
ความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิด
ของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขายส่ง ผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป ผู้ขายปลีก
คนกลาง และผู้มีส่วนในการจาหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิด
ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๙/๑ ของหมวด ๓ หน้าที่และความรับผิด
ทางแพ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๖๙/๑ ในกรณีที่วัต ถุอันตรายก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคล สัต ว์ พืช หรือ
สิ่งแวดล้อม และได้มีการทาประกันตามมาตรา ๒๐ (๑/๑) ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตราย และให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จานวนค่าเสียหายเบื้องต้น การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่ า เสี ย หายเบื้อ งต้น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐได้รั บจากผู้รั บประกันภั ย ในการที่หน่ วยงานของรัฐ
เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ต้องนาส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
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ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นตามวรรคสามเป็นส่ วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๖๙
และไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเพิ่มเติม
เมื่อผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเป็นจานวนเงินเท่าใด ให้ผู้รับประกันภัยดังกล่าว
มีสิทธิไล่เบี้ยเอากับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้”
มาตรา ๒๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา ๗๐/๒ แห่ ง พระราชบั ญญัติ วัต ถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๐/๒ ผู้ใดนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคหก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคหก
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ วรรคสองหรือวรรคหก
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา ๗๔/๓ แห่ ง พระราชบั ญญัติ วัต ถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๔/๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนดตามมาตรา ๔๔ (๒)
สาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนดตามมาตรา ๔๔ (๒) สาหรับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนดตามมาตรา ๔๔ (๒) สาหรับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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หนา้ ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๘๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๑ ผู้กระทาต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๔/๑ มาตรา ๘๔/๒ และมาตรา ๘๔/๓
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๘๔/๑ ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๕๑/๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน นากลับเข้ามา ส่งกลับออกไป
หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบ ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพื่อทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในกรณีที่ต้องทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร ให้ศาลมีคาสั่งในคาพิพากษาให้เจ้าของชาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการด้วย”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิด
ที่มีโ ทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี เว้น แต่ความผิดตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอานาจ
เปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้กระทาความผิดได้รับแจ้ง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา”
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หนา้ ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) แห่งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๑๒) ใบนาผ่าน
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๒๙ เรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิ จารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๓๐ ใบรับแจ้งการดาเนินการนาเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และใบอนุญาตนาเข้า
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าผ่ า นวั ต ถุ อั น ตรายให้ ถื อ ว่ า เป็ น ใบน าผ่ า นตามมาตรา ๒๐/๒
แห่งพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกว่าใบรับแจ้ง
หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี จะสิ้นอายุ
คาขอเกี่ยวกับการแจ้งนาเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และการขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย
ชนิ ด ที่ ๓ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าผ่ า นวั ต ถุ อั น ตรายที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอ
แจ้งนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือคาขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามมาตรา ๒๐/๒
แห่ งพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คาขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่ง
ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ บรรดากฎกระทรวงหรื อ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ นี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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หนา้ ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีผู้รบั ผิดชอบ
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป รวมทั้ง
การโฆษณาวัตถุอันตรายไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนาผ่านวัตถุอันตรายไว้
เป็นการเฉพาะ และมีมาตรการกากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยมิให้เปลี่ยนแปลงการนาผ่านวัตถุอันตรายเป็ น
การนาเข้าหรือให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อป้องกันมิให้นาวัตถุอันตรายที่นาผ่านในราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์
หรือปล่อยทิ้งโดยไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายในราชอาณาจักร รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การนากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไปเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการและปรั บปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการควบคุมวัตถุอันตราย
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ นและให้ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของหน่ วยงานผู้ รั บผิ ดชอบเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น
กาหนดให้มีการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในกรณีการนาวัตถุอันตราย
มาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา และกาหนดให้มี
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย
บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบให้เหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๒๑
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔

เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๖ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

๓

พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๒๓
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๔

พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๒๓๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจาหน่ายทีด่ ินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในท้องที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจาหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในท้องที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายที่ดินซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้จาหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๔๘ เนื้อ ที่ป ระมาณ ๒ ไร่ ในท้อ งที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้า นโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาหน่ายที่ดินที่ระบุไว้ในมาตรา ๓
และเมื่ อ ได้ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น แล้ ว ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศใน
ราชกิจ จานุเ บกษา ในประกาศนั้น ให้แ สดงวัน ที่โ อนกรรมสิท ธิ์ใ นที่ดิน ชื่อ ผู้ซื้อ ที่ดิน และราคา
ที่จาหน่ายไว้ด้วย
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากนางเน้ย พูนสิน ได้อุทิศที่ดิน
ในท้องที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๗๔๘ ให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
มหาวิทยาลัยจาหน่ ายหรื อแลกเปลี่ ยนที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการนารายได้มาสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยได้ แต่โดยที่มาตรา ๑๒ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้การจาหน่ายอสังหาริมทรั พย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายได้ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
จะจาหน่ายหรือโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ าดวยการจําหนายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทองที่ตําบลคลองประเวศ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตวิ าดวยการจําหนายทีด่ นิ ซึ่งเปน เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๔๓
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ราชวิทยาลัย ในทองที่ตาํ บลคลองประเวศ
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
รัฐได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รวมตลอดทั้งเพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิด
ความเป็น ธรรมแก่เจ้าของที่ถูกเวนคืน และให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ ใน
การสารวจและรังวัดได้ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เวนคืน ” หมายความว่า การให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่มิใช่ของรัฐ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงการให้ได้มาโดยวิธีการซื้อขายตามมาตรา ๓๓
วรรคสอง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
“อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น หรือทรัพย์อย่างอื่น
อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดผู้กระทาการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการเวนคืน
หรือควบคุมการเวนคืน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่แต่งตั้งให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผู้บริห ารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘
หรือพระราชบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง
ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น
ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
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ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบว่ า ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า ของหรื อ ไม่ ส ามารถส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของได้ การแจ้ ง ให้ ก ระท า
โดยวิธีการปิดประกาศไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิ บห้ าวั นก่ อนวั นเข้ าด าเนิ นการใด เมื่ อพ้ น ก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว ให้ ถื อว่ าได้ แจ้ ง ยื่ น หรื อส่ ง
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน
ส่วนที่ ๑
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินที่จะเวนคืน
มาตรา ๗ เมื่อรัฐมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจาเป็นในกิจการสาธารณูปโภค
การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น หรือ
เพื่อนาไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมิได้ตกลง
ในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้เวนคืนตามหมวดนี้
ประโยชน์สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการผังเมือง การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถาน
และแหล่งทางประวัติศาสตร์ การอุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มาตรา ๘ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเวนคื น ที่ ดิ น ตามมาตรา ๗ และจ าเป็ น ต้ อ งส ารวจ
เพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
(๒) ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
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(๓) แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเท่าที่จาเป็น
(๔) ระยะเวลาการเริ่มต้นเข้าสารวจ
(๕) เจ้าหน้าที่เวนคืน
(๖) แผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
การกาหนดวัตถุประสงค์ตาม (๑) จะกาหนดหลายวัตถุประสงค์ตามความจาเป็นก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็น จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตาม (๑) ก็ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขเพิ่มเติม และต้องกระทาภายในกาหนดระยะเวลาตาม (๒)
ในการจัดทาแผนที่เพื่อกาหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้กรมที่ดินส่งสาเนาแผนที่ระวางที่ดิน
ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
ที่เรียกเก็บตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของสานักงบประมาณจัดสรร
เงิน ค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้เสนอพร้อมกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎี ก าต่ อ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการดาเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทา
ระยะเวลาการใช้ จ่า ยและตามกาลังเงิน ของแผ่ นดิน โดยให้นาเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
มาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๙ ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒) ให้กาหนดเท่าที่จาเป็น
เพื่อการสารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการรังวัดที่ดิน แต่จะกาหนดเกินห้าปีมิได้
มาตรา ๑๐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส ารวจเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งได้ ม า
โดยแน่ชัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒)
หากเจ้าหน้าที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง และยังประสงค์จะทาการสารวจเพื่อให้ทราบถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ
หากการดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จและมิได้มีการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นใหม่ภายในกาหนดเวลา ถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจานวนเท่าใด ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่ตัดอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่เ ผยแพร่ พ ระราชกฤษฎี กาตามมาตรา ๘ ให้ ป ระชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป โดยนอกจากต้องดาเนินการตามมาตรา ๕ แล้ว ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) ที่ทาการของเจ้าหน้าที่
(๒) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอหรือ
กิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
เฉพาะในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
(๓) สานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงานที่ดินอาเภอในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
มาตรา ๑๒ ภายในกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกระทาการเท่าที่จาเป็น
เพื่อทาการสารวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของทราบถึง
กิจการที่จะกระทาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเข้าทาการสารวจ และต้องระมัดระวังมิให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของ ในกรณีที่เกิด ความเสียหาย เจ้าของชอบที่จะได้รับเงินค่าชดเชยสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่กระทานั้น
มาตรา ๑๓ การกาหนดระยะเวลาการเริม่ ต้นเข้าสารวจตามมาตรา ๘ (๔) ให้กาหนดเท่าที่
จาเป็นซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ
ในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
การขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทาเป็นประกาศและต้องระบุเหตุผลการขยายระยะเวลาไว้ด้วย
และให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าทาการสารวจตามมาตรา ๑๒ ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูล
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๕ ในระหว่างการดาเนินการสารวจ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่ดินที่จะเวนคืน
แปลงใดแล้ว ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการรังวัดที่ดินแปลงนั้นด้วย
แต่ต้องแจ้งกาหนดวันเวลาการรังวัดเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบและมาชี้หรือระวังแนวเขต
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่มาชี้หรือระวังแนวเขต หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรอง
แนวเขต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการรังวัดต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการชี้หรือรับรองแนวเขต
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ในการรังวัดตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการรังวัดเองหรือขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทาการรังวัดให้ หรือมอบหมายให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนทาการรังวัดก็ได้
และให้ถือว่าการรังวัดดังกล่าว เป็นการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินอานวยความสะดวกและ
ให้ความร่วมมือตามที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
การรังวัดตามมาตรานี้ ให้ น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้กรมที่ดินทราบ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นทราบ
โดยให้ ห มายเหตุไ ว้ในหนั งสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวิธีการที่อธิ บดีกรมที่ดินกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
ใช้บังคับแล้ว ถ้าในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้น
(๑) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจาก
การเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือพลเมือง
ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น นั้ น อยู่ ห รื อ ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นสภาพจากการเป็ น ที่ ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ ความยิน ยอมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย และเจ้าหน้าที่ได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลเป็นการถอนสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับที่ดนิ เฉพาะแปลงหรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่ง
การเวนคืนดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้เจ้าหน้าที่
มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้
(๒) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการ
ของทางราชการ เมื่ อ กระทรวงการคลั ง ให้ ค วามยิ น ยอมหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจในการหวงห้ า ม
ให้ความยินยอม และได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินที่จะเวนคืนนัน้
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มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือถอนการหวงห้ามสาหรับที่ดินเฉพาะแปลง
หรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือ
ถอนการหวงห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุหรือตามประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณี และ
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
(๓) มี ที่ ดิ น แปลงใดหรื อส่ ว นใดที่ จ าเป็ นต้ องใช้ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ แห่ง การเวนคื นเป็นที่ดิน
รกร้ า งว่ า งเปล่ า หรื อ ที่ ดิ น ซึ่ ง มี ผู้ เ วนคื น หรื อ ทอดทิ้ ง หรื อ กลั บ มาเป็ น ของแผ่ น ดิ น โดยประการอื่ น
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อได้แจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
(๔) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ขอความเห็ นชอบการใช้พื้นที่นั้นจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเมื่ออธิบดีกรมป่าไม้
ให้ ความเห็นชอบแล้ว ให้ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
เฉพาะแปลงหรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมป่าไม้
ให้ความเห็นชอบ โดยมิต้องดาเนินการเพิกถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และให้
เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามอัตรา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้มาโดยการเวนคืน
และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง และ
วัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเหตุในการเวนคืนได้ ให้หน่วยงานของรัฐมีอานาจเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยทาความตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่มี
สิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
การกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
มาตรา ๑๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน นายอาเภอหรือ
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ผู้อานวยการเขต และผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและ
เงินค่าทดแทน
ในกรณีที่มีความจาเป็น เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย
ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น ที่ เกี่ ยวข้ องตามวรรคหนึ่ ง หมายถึ งผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในแนวเขตพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ถ้าแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อจะพิจารณากาหนดเงินค่าทดแทน
หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นเขตขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ใด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับกับกรณีที่แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนครอบคลุมท้องที่มากกว่า
หนึ่งอาเภอด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ การกาหนดราคาเบื้องต้นสาหรับที่ดินที่เวนคืน ให้คานึงถึงราคา สภาพ เหตุ
และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน
(๑) ราคาที่ ซื้ อ ขายกั น ตามปกติ ใ นท้ อ งตลาดของที่ ดิ น ในวั น ใช้ บั ง คั บ พระราชกฤษฎี ก า
ตามมาตรา ๘
(๒) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๔) สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น และ
(๕) เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
การก าหนดราคาเบื้ องต้ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นภายใน
แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ไม่อาจกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคสองได้
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ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยทาเป็นประกาศและระบุเหตุผลการขยายระยะเวลาไว้ดว้ ย และให้นาความในมาตรา ๑๑
มาใช้บังคับกับการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ บื้ อ งต้ น ที่ ค ณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
ได้กาหนดไว้ต่าหรือสูงเกินไป ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม รัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อกาหนด
ราคาใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นก็ได้ ราคาที่คณะรัฐมนตรีกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นราคาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนด
มาตรา ๒๒ ถ้าการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนได้กระทาให้ที่ดินที่เหลืออยู่
ในแปลงเดียวกันนั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใดจะหักเกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าทดแทนมิได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่เจ้าของมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่เรียกเก็บสาหรับที่ดิน
แปลงนั้นจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าทาให้ที่ดินในแปลงเดียวกันที่เหลืออยู่นั้นมีราคาลดลง ให้กาหนด
เงินค่าทดแทนให้สาหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้น
ในกรณีที่ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของหรือผู้ค รอบครองได้กระทาอย่างใดให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไป
ในลั ก ษณะที่ จ ะท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรือ ไม่ เหมาะสมที่ จะใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ดิน นั้น ให้ เ จ้ าของ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม หากเจ้าของไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่
หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น การออกจากค่ าที่ ดิ น แต่ ต้ อ งไม่ เกิ นราคาเบื้ องต้นส าหรั บ ที่ ดิน ที่เวนคืน
ตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ดินนั้นประกอบด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราคาที่ดินที่เวนคืนมาสูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้สร้างหรือต่อเติมขึ้น การเพาะปลูก การทาให้ที่ดินเจริญขึ้น หรือการเช่า ที่ได้ทาขึ้นก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ โดยอุบายฉ้ อฉลเพื่อประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน หรือทาขึ้นภายหลัง
วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้กาหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทนสาหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน โรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่เจ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบการทามา
หาเลี้ยงชีพ หรือทาประโยชน์ในที่ดนิ นัน้ อย่างแท้จริง ถ้าหากมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ จะกาหนดราคาต่ากว่า
ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๐ ก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับที่ดินที่ได้มาโดยการยกให้หรือทางมรดก
ส่วนที่ ๓
การเจรจาตกลงซื้อขายและการเวนคืน
มาตรา ๒๕ ในระหว่างการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ เมื่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ ประกาศกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเจรจา
ตกลงซื้อขายและกาหนดเงินค่าทดแทนได้ในราคาที่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการ
ดังกล่าวกาหนด
หากเจ้าของตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสัญญาซื้อขายกับเจ้าของ
โดยเร็วตามแบบที่เจ้าหน้าที่กาหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทาสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
นับแต่วันชาระเงิน
มาตรา ๒๖ ในการดาเนินการซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้นาความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ และส่วนที่ ๔ เงินค่าทดแทน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่เจ้าของตกลงซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละสองของราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนด
การจ่ายเงินค่าทดแทนสาหรับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นไม่ตัดสิทธิ
ในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต ามมาตรา ๒๕ และการโอนที่ดินที่ ได้มาจาก
การเวนคืน ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ โดยให้
ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของรายใดไม่ ต กลงซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามมาตรา ๒๕
ให้ดาเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไปโดยเร็ว
ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง และพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘ ยังมีผลใช้บังคับ ถ้ามีเหตุจาเป็นเร่งด่วนที่ถ้าปล่อยเนิ่นช้าไป จะเป็นอุปสรรคแก่
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐอันสาคัญอย่างอื่น เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีจะประกาศการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนการเวนคืนก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่
จะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้ นได้ เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือ
วางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว
ประกาศตามวรรคสองต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในประกาศ
ดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าเจ้าของมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน และในกรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทน
เจ้าหน้าที่จะวางเงินค่าทดแทนไว้ ณ ที่ใด การประกาศดังกล่าว นอกจากต้องแจ้งให้เจ้าของทราบแล้ว
ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือวางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว ก่อนเข้าครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเจ้าของทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนหรือวางเงิน และกรณีที่มีความจาเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือขนย้ายทรัพย์สิน
ให้เจ้าของดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ถ้าเจ้าของไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการเช่นว่านั้นได้เอง โดยให้
เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าครอบครองตามวรรคสอง ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการเข้า
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินค่าทดแทนสาหรับความเสียหาย
ส่วนนี้เพิ่มขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
การประกาศตามวรรคสองไม่เป็นการตัดสิทธิของเจ้าของและอานาจของเจ้าหน้าที่ที่จะทาสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ แม้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ จะสิ้นอายุแล้วก็ตาม
แต่ต้องกระทาก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนั้นต่อสภาผู้แทนราษฎร และให้ถือว่า
การทาสัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๙ ในการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
(๒) ระยะเวลาการเข้าใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
(๓) เจ้าหน้าที่เวนคืน
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน
(๕) รายชื่อเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
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(๖) แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่เวนคืนอย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะกาหนดจานวนเงินค่าทดแทนสาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็น จะแก้ไขวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนก็ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวต้องกระทาไม่ช้ากว่าระยะเวลาตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ทราบรายละเอียดตามมาตรา ๒๙ (๔) (๕) และ (๖) แล้ว จะดาเนินการ
ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ก่อนก็ได้
มาตรา ๓๑ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สาหรับอสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว
ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
แต่เจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น เป็ น ที่ วั ด ที่ ธ รณี ส งฆ์ หรื อ ที่ ศ าสนสมบั ติ ก ลาง
ถ้ามหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง และเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าผาติกรรมแล้ว ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
เป็นพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลางให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย และให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
โอนมาเป็นของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ ถ้าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถูกเวนคืนนั้นมีบางส่วนอยู่บน
ที่ดินที่มิได้เวนคืน และเป็นโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเดียวกันโดยไม่อาจแบ่งแยกได้
เจ้าของจะขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นส่วนที่เหลือดังกล่าวด้วยก็ได้
ถ้าเจ้าของที่ดินที่มิได้ถูกเวนคืน แต่ผลแห่งการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง ทาให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของตนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ หรือไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ใช้อยู่เดิม หรืออาจเกิด อัน ตรายในการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ ถ้าเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นนั้น ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ทั้งนี้ การพิจารณาคาร้อง
ขอให้คานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย วัตถุประสงค์เดิมของการใช้สอยโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
โครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของด้วยโดยให้
นาความในมาตรา ๓๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ มาใช้บังคับกับราคาซื้อขายดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
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โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่เวนคืนตามวรรคหนึง่ หรือที่ซื้อตามวรรคสอง
เจ้าหน้าที่มีอานาจรื้อถอนหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควรแม้จะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
ก็ตาม
ให้นาความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มาใช้บังคับกับการซื้อ
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเนื้อที่ส่วนที่เหลืออยู่นั้น
น้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวา หรือที่ดินที่เหลืออยู่ด้านใดด้านหนึ่งมีความยาวน้อยกว่าห้าวา แม้จะมีเนื้อที่
เหลืออยู่มากกว่ายี่สิบห้าตารางวาแต่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเจ้าของ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย
ความในวรรคหนึ่ งมิใ ห้ ใ ช้บั งคับกั บกรณี ที่ที่ ดินส่วนที่เหลื ออยู่ นั้นติด ต่อเป็ นผืนเดียวกันกับ
ที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน และเมื่อรวมกับที่ดินแปลงอื่นดังกล่าวแล้วทาให้ไม่มีลักษณะอย่างหนึง่
อย่างใดตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้อที่ดนิ ตามวรรคหนึง่ ให้เจ้าหน้าที่ซอื้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น รวมทั้งต้นไม้ยนื ต้น
ที่มีอยู่ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีก าตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ไปในคราวเดียวกัน เว้นแต่เจ้าของจะแสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ว่าไม่ประสงค์จะขาย ในกรณีเช่นนี้
เจ้าของมีหน้าที่ต้องรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือต้นไม้ยืนต้นนั้นออกไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
เจ้าของได้รับชาระราคา
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิการร้องขอให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นหนังสือ และเจ้าของมีสิทธิยื่นคาร้องขอ
ตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาคาร้องขอให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอ
ให้นาความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มาใช้บังคับกับการซื้อ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ในการเวนคืนที่ดิน หากปรากฏว่าเจ้าของที่ดินที่ถู กเวนคืนไม่มีที่ดินเหลืออยู่
หรือมีเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพได้ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนาไปชดเชยที่ดินของเจ้าของผู้นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนแทนการจ่ายเงินค่าทดแทน
ก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่จะได้รับการชดเชยที่ดินดังกล่าว
ที่ดินที่จะดาเนินการให้ได้มาเพื่อการชดเชยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของคนเดียวหรือ
หลายคนมีกรรมสิทธิ์คนละไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่สาหรับที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม และไม่น้อยกว่าห้าไร่
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สาหรับที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่น และจะเวนคืนเพื่อการนี้เกินร้อยละสิบของที่ดินที่ผู้นั้นมีอยู่ในแปลงนั้นไม่ได้
เว้นแต่เจ้าของจะยินยอมให้เวนคืนมากกว่านั้น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน
ให้พิจารณาเสมือนหนึ่งว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน
ในการเข้าสารวจตามมาตรา ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและ
สอบถามความยินยอมของเจ้าของและทารายงานเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาด้วย
การดาเนินการเวนคืนที่ดนิ เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาเท่าที่จาเป็นและเพียงพอให้เจ้าของ
สามารถอยู่อาศัย ประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ หรือทาประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบเจ้าของ
ที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเวนคืนเพื่อการนี้ จนเกิดความเดือดร้อนเกินสมควร ไม่สามารถทามาหาเลี้ยงชีพได้
หรือทาให้ที่ดินที่เหลืออยู่ด้อยค่าจนเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป และปิดประกาศสาเนาของพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติ
และรายชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยเปิดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ และสถานที่อื่น
ตามควรแก่กรณี
ส่วนที่ ๔
เงินค่าทดแทน
มาตรา ๓๗ เงินค่าทดแทนสาหรับกรณีเวนคืนเฉพาะที่ดินให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่ารื้อถอน
ค่าขนย้าย ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และ
ค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน
เงินค่าทดแทนสาหรับกรณีเวนคืนที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่ น
อันติดอยู่กับที่ดิน ให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับ
ที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน
ในการเวนคืนที่ดิน ถ้าเจ้าของประสงค์จะให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดินด้วย ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของ
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มาตรา ๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๓๗ สาหรับค่าที่ดิน
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ นาหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดค่ า รื้ อ ถอน ค่ า ขนย้ า ย ค่ า โรงเรื อ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ
อสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดิน ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์ และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของ
ต้องออกจากที่ดินที่เวนคืนตามมาตรา ๓๗ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การกาหนดเงินค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐
หรือในกรณีที่มิไ ด้กาหนดเงิน ค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติ แม้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
จะสิ้นอายุแล้วก็ตาม การคานวณเงินค่าทดแทนให้นาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องคานึงถึงความเป็นธรรมและความทัดเทียมระหว่างผู้ที่ตกลงซื้อขายหรือยินยอมให้ทางราชการ
เข้าใช้ที่ดิน ไปก่อนหน้ ามีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด้วย
มาตรา ๓๙ ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในการรื้อถอนหรือย้ายโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ออกไปจากที่ดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือวันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทน
โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนให้ แ ก่ เ จ้ า ของสามในสี่ ข องจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทนทั้ ง หมดก่ อ น
ถ้าเจ้ าของรื้อถอนหรือย้ายภายในกาหนดเวลา ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้เจ้าของโดยพลัน
ถ้าเจ้าของไม่รื้อถอนออกไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจ
เข้ารื้อถอนได้โดยหักค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่ควรจะได้รับ แต่ต้องไม่เกินค่ารื้อถอน
และค่าขนย้ายที่กาหนดให้ และถ้ามีเงินเหลือ ให้เจ้าหน้าที่จ่ายหรือวางเงินส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ทั้งนี้ หากการรื้อถอนดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น โดยมิใช่ ความผิด ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่จาต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิข์ องเจ้าหน้าที่พร้อมกับที่ดนิ และเมื่อเจ้าหน้าที่รื้อถอนแล้วให้มีอานาจ
จาหน่ายหรือทาลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๔๐ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กาหนดแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน
(๒) เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น
ในวั น ใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๘ หรื อ
ได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
(๓) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
(๔) ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน
(๕) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้า ท่อระบายน้า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน
ผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๖) เจ้าของหรือบุคคลใดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ มี การเช่ าที่ ดิ นหรื ออสั งหาริ มทรั พย์ ที่ ตั้ งอยู่ บนที่ ดิ นที่ เวนคื น หากมี
หลักฐานเป็นหนังสือหรือแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวจริง ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงแต่ละรายเป็นค่าขนย้าย และ
ค่าเสียหายอื่นที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ แต่สาหรับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้จ่ายให้เฉพาะค่าขนย้าย
ในกรณีที่มีการเช่าที่ดินและผู้ เช่าหรือผู้เช่าช่วงเป็นผู้ลงทุนหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือ
มีข้อตกลงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือได้มีการชาระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าที่
จ่ายเงินค่าทดแทนเป็นค่าเสียสิทธิการเช่าจากการที่สัญญาเช่าต้องระงับก่อนกาหนด โดยคิดตามส่วนของ
ระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ นับแต่วันที่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ จนถึงวันที่สัญญาเช่า
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้หักเงินค่าทดแทนที่จ่ายตามวรรคนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของด้วย
ในกรณีที่เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน มีสัญญากาหนด
ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เจ้าของที่ดินเมื่อครบระยะเวลาการเช่าที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสาหรับโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริ มทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน โดยผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงมีสิทธิได้รับค่าเสียสิทธิใน
การใช้ที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น โดยคานวณตามส่วน

1434
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ของระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขนย้าย และค่าเสียหายอื่น สาหรับค่าเสียสิทธิในการใช้ที่ดินให้หักออกจาก
เงินค่าทดแทนที่เจ้าของได้รับ
ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ใช้บังคับกับการเช่าซึ่งได้ทาไว้ก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับ หรือได้ทาขึ้น
ภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครอง
ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ในกรณี ต ามวรรคสองหรือวรรคสาม หากผู้เ ช่าหรือ ผู้เ ช่าช่ วงหรือเจ้าของมีข้อโต้แย้งหรือ
ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว และคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ หรือไม่สามารถจ่ายเงิน
ค่าทดแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนทั้งหมดไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้ง ให้
คู่กรณีทราบเพื่อดาเนินการต่อไป ในการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือสานักงานวางทรัพย์
แล้วแต่กรณี ทราบถึงการเช่าที่มีสัญญาต่อกันด้วย
มาตรา ๔๒ ผู้ซึ่งจะมีสิทธิไ ด้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ (๕) จะต้องเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการเวนคืน
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิอย่างอื่ นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจานอง
ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดงั กล่าวตกลงกันเป็นหนังสือกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับสิทธิของแต่ละฝ่ายในเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด และให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ให้แก่คู่กรณีตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าคู่กรณียังตกลงกันไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่
วางเงินค่าทดแทนไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบเพื่อดาเนินการต่อไป ในการวางเงิน
ค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทราบถึงการจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิเช่นว่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้รั บจานอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์
จากทรัพยสิทธิ ที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้รับจานอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิ
ได้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โอนสิทธิการรับเงินค่าทดแทนนั้นให้แก่บุคคลอื่น ถ้าผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนและผู้รับโอนทาหนังสือร่วมกันแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้กับ
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ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้รับโอนได้ และ
ให้ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับเงินค่าทดแทนแล้ว
มาตรา ๔๔ ในการรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นตามมาตรา ๓๙
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา แต่ถ้าทรัพ ย์สินเช่นว่านั้นเป็นของเสียง่าย
หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินเช่นว่านั้น
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะขายได้ทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วเก็บ
เงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนได้
ในกรณีที่เจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนนั้น แล้วแต่กรณี ภายในห้าปี
นับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้ทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และให้นาความใน
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในการจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทน ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยแจ้งให้เจ้าของนาหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับเจ้าของมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้ งแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากเจ้าของไม่มารับเงิน
ภายในกาหนดเวลา เจ้าหน้าที่จะดาเนินการวางเงินค่าทดแทน
การจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้บังคับ
มาตรา ๔๖ ในการวางเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทาโดยการนาเงินไปวาง
ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
โดยแยกฝากเป็น บัญชีเฉพาะราย ในการฝากดังกล่าวถ้ามีด อกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิด ขึ้นเนื่อ งจาก
การฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย เว้นแต่การวางเงินตามมาตรา ๔๑
วรรคห้า หรือมาตรา ๔๓ จะนาไปฝากไว้กับธนาคารออมสินมิได้
เมื่อเจ้าหน้าที่วางเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่วางเงิน
การขอรับเงินฝากจากธนาคารออมสิน ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการเบิกจ่ายให้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้
กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๔๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของได้ภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่สามารถวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
โดยมิใช่ความผิดของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องจ่ายจนถึงวันที่จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน
เงินค่าดอกเบี้ยดังกล่าว เมื่อชาระแล้วให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๘ เงิ น ค่ า ทดแทนที่ว างไว้ ถ้ า ผู้ มี สิ ท ธิไ ม่ไ ปขอรับ เงิ นภายในสิ บปี นับแต่วันที่มี
หนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๙ ผู้มีสิทธิไ ด้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
เงินค่าทดแทนที่ได้รับหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือรับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี
การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์จานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์
และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องเสนอ
ต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง และรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง
ในการดาเนินการตามวรรคสอง รัฐมนตรีจะวางระเบียบกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนก็ได้
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของไม่พอใจคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๙ หรือเมื่อ
พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้ว เจ้าของยังไม่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้มีสิทธิ
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ฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้เจ้ าของมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือวันที่จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง จนถึงวันที่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ เพิ่มขึ้น ในกรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น
ตามกาหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่วางเงินนั้นตามมาตรา ๔๖ ในกรณีเช่นนั้น
การคานวณดอกเบี้ยให้คิดถึงวันที่เจ้าหน้าที่กาหนดให้เจ้าของมารับเงินค่าทดแทนนั้น
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือรัฐมนตรี
มิได้เสนอความเห็นหรือสั่งการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มิได้ดาเนินการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เมื่อชาระให้เจ้าของแล้วให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หมวด ๒
การใช้ประโยชน์ในทีด่ ินทีไ่ ด้จากการเวนคืน
มาตรา ๕๑ ที่ดินที่ดาเนินการให้ได้มาโดยวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการได้มา
ตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒)
หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ในกรณีเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง หรือกิจการสาธารณประโยชน์อื่น
ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร การเริ่มดาเนินการโครงการในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว ให้ถือว่า
ได้มีการเริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตลอดเส้นทางแล้ว สาหรับกรณีอื่นเมื่อได้เริ่ม
ดาเนินการและใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว ให้ถือว่าได้เริ่มดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
หมวด ๓
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
มาตรา ๕๒ การคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้
จากการซื้อขายตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
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ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับที่ดินที่ได้จากการซื้อขายตามมาตรา ๓๔ ด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๓ ที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ หรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
มีสิทธิขอคืนที่ดินนั้น และในกรณีที่เจ้าของเดิมหรือทายาทมีที่ดินที่มีการซื้อขายตามมาตรา ๓๔ รวมเป็น
แปลงเดียวกันกับที่ดินที่ข อคืน และเจ้าหน้าที่ยังมิได้นาที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ ให้มีสิทธิขอคืนที่ดิน
ดังกล่าวได้ด้วย
การขอคืนตามวรรคหนึ่ง เจ้าของเดิมหรือทายาทต้องยื่นคาร้องขอคืนต่อเจ้าหน้าที่ภายในสามปี
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทไี่ ด้เริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
จนพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่ายังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนั้น
ระยะเวลาตามวรรคสองให้นับแต่วันที่การดาเนินการแล้วเสร็จ
ที่ดินที่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว หากในภายหลังหมดความจาเป็นในการใช้
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว เจ้าของเดิมหรือทายาทไม่มีสิทธิขอคืน
มาตรา ๕๔ เจ้าของเดิมหรือทายาทซึ่งร้องขอคืนที่ดิน ต้องคืนเงินค่าทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ที่ดินที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ค่าทดแทนหรือนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนจนถึงวันที่ยื่นคาร้องขอคืน เว้นแต่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาทจะพิสูจน์ได้ว่า เงินค่าทดแทนที่จะต้องคืนเมื่อรวมกับดอกเบี้ยแล้วจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดของทีด่ นิ
ที่ขอคืน ในกรณีเช่นนั้น ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินเท่าที่ไม่เกินราคาในท้องตลาดของที่ดินนั้น
ทั้งนี้ โดยใช้ราคา ณ วันที่ยื่นคาร้องขอคืน
มาตรา ๕๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอคืนที่ดินตามมาตรา ๕๓ ให้เจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เวนคืนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน และผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็น กรรมการ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้เจ้าหน้าที่
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ออกไปอีกได้ไม่เกินหกสิบวัน และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบการขยายระยะเวลาด้วย
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ในกรณีที่จะต้องคืนที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของเดิ มหรือ
ทายาททราบถึงจานวนเงินค่าทดแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องคืนและแจ้งให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
กาหนดวันขอรับโอนที่ดินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ แต่ในกรณีมีเ หตุจาเป็นเจ้าของเดิมหรือทายาท
จะขอขยายระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกาหนดเวลา
และเมื่อรวมเวลาที่ขอขยายแล้วต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวัน
การโอนที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทให้กระทาได้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าทดแทนและ
ดอกเบี้ยแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินที่จะโอนนั้นตกเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ให้โอนได้โดยไม่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุ
เจ้าของเดิมหรือทายาทผู้ใดไม่ไปรับโอนพร้อมทั้งชาระคืนเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ยตามวันเวลา
ที่ตนกาหนดหรือไม่แจ้งกาหนดวันขอรับโอนตามวรรคสาม ให้ถือว่าเจ้าของเดิมหรือทายาทสละสิทธิ
ที่จะขอคืนที่ดินนั้น
มาตรา ๕๖ เจ้ า ของเดิม หรือ ทายาทซึ่งยื่ นคาร้อ งขอคืนที่ ดินผู้ ใ ดไม่ พ อใจคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๕๕ หรื อ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมิ ไ ด้ ด าเนิ น การภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง หรือระยะเวลาที่ขยายตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ให้เจ้าของเดิมหรือ
ทายาทมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง หรือนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาที่ต้องดาเนินการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๗ สิทธิการขอคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้แก่บุคคลอื่นมิได้
หมวด ๔
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
มาตรา ๕๘ ความในหมวดนี้ไม่มีผลเป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะดาเนินการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๙ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หากเจ้าหน้าที่
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ม าซึ่งอสั ง หาริม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ใช้ ประโยชน์อั นเกี่ย วเนื่ อ งกั บกิ จ การของเจ้าหน้าที่
แต่ กิ จการนั้ น มิ ใช่ กิ จการอั น อาจเวนคื น ได้ ต ามมาตรา ๗ ให้ เจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจด าเนิ นการซื้ อขาย
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หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อสังหาริมทรัพย์ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ได้ โดยมิต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการซื้อขายตามหมวดนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่
หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี และจะนาไปใช้เพื่อการใดอันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และ
อานาจของเจ้าหน้าที่ และภายใต้บังคับแห่งกฎหมายจะโอนให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐก็ได้
มาตรา ๖๐ ก่อนดาเนินการจัดซื้อ ให้เจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
เพื่อกาหนดราคากลางของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดตามมาตรา ๒๐
(๑) (๒) (๓) และ (๔)
ในกรณีที่เจ้าของยินยอมขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นและดาเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
ให้ น าความในมาตรา ๒๗ มาใช้ บั งคั บกั บการซื้อ ขายอสั งหาริ มทรัพ ย์ ต ามวรรคสองด้ว ย
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เจ้าของเสนอราคาอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคากลางที่กาหนดตามมาตรา ๖๐
ไม่เกินร้อยละสองของราคากลาง และเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
โดยอนุมัติของรัฐมนตรีจะซื้อตามราคาที่เจ้าของเสนอก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าเจ้าของเสนอราคาอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสอง
แต่ไม่เกินร้อยละห้า เจ้าหน้าที่จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อซื้อตามราคาที่เจ้าของเสนอก็ได้
การซื้อขายตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
หมวด ๕
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
มาตรา ๖๒ เมื่อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๙ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขหลักฐานทางทะเบียนหรือดาเนินการโอนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินให้ถูกต้องตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รังวัดตามมาตรา ๑๕
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หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่เป็นคาขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือเพื่อให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตแห่งท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และผู้แทนของเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสอบสวน
ให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐและทราบถึง
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น ให้ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ การได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน ต่อไป
หากผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสคัดค้าน
เป็นเวลาเก้าสิบวัน ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ หากไม่มีผู้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ (๓) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ อ สั งหาริ มทรัพ ย์ อ ยู่ใ นที่ดิ นของรั ฐ หากเป็ นผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนดเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว แต่หากบุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถแสดงได้ว่าตนเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
กาหนดเงินค่าชดเชย เป็นค่าต้นไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก ค่ารื้อย้ายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และค่าขนย้าย
ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อไป แต่ต้องไม่สูงกว่าราคาที่กาหนดตามมาตรา ๒๐
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๔ เมื่ อ พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ห รือเจ้า หน้า ที่ไ ด้ปฏิ บัติ ต ามขั้นตอนตามที่บัญญัติไ ว้
ในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตามมาตราดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินและประกาศสานักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ตามระยะเวลาการบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกานั้น
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ เ ป็ น อั น ใช้ ไ ด้ ส่ ว นการด าเนิ น การต่ อ ไปให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสั งหาริ มทรั พย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๖๗ ให้นาหมวด ๒ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และหมวด ๓
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท มาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม แต่ระยะเวลาห้าปีหรือระยะเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๕๑ และระยะเวลาสามปีตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง เฉพาะกรณีที่เหลือจากการใช้ประโยชน์
ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ บทบั ญ ญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้ อ บั งคับ ประกาศ ค าสั่ ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ ก ระท าเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ การอั น เป็ น สาธารณู ป โภค
การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รวมตลอดทั้ง
เพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ในกรณี
ที่หน่วยงานที่เวนคืนไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในกาหนดระยะเวลาหรือมีที่ดินเหลือ
จากการใช้ประโยชน์ หากเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ต้องคืนให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยระยะเวลา
การขอคืน การคืน และการเรียกคืนค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีบทบัญญัติไม่ครบถ้วน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ าดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตวิ าดวยการเวนคืนและการไดมา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๑
ซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรัฐสามารถกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ ง การตราพระราชบัญ ญัตินี้ส อดคล้ อ งกับ เงื่ อนไขที่ บัญ ญัติไว้ ใ นมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัต โนมัติ”
ระหว่างบทนิยามคาว่า “ระบบข้อมูล” และคาว่า “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
““ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ที่ใช้เพื่อที่จะทาให้เกิดการกระทาหรือการตอบสนอง
ต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยปราศจาก
การตรวจสอบหรื อการแทรกแซงโดยบุ คคลธรรมดาในแต่ ล ะครั้ง ที่ มี ก ารดาเนิ นการหรือ แต่ล ะครั้ง
ที่ระบบได้สร้างการตอบสนอง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ ” ในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๓) องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๔) หน่วยงานของรัฐสภา
(๕) หน่วยงานของศาล ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
(๖) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
(๗) องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๘) นิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการด าเนิ น งานของรั ฐ
ไม่ว่าในการใด ๆ”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้อานวยการ” และคาว่า “สานักงาน” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “คณะกรรมการ” และคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
““ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การใด
ต้องทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกาหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ทา
เป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้น
ได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้มีการลงลายมือชื่ อ หรือกาหนดผลทางกฎหมาย
กรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ
เกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
(๒) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ข) วิธีการอื่น ใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของ
เจ้าของลายมือชื่อตาม (๑) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
วิธีการที่เชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้คานึงถึง
(๑) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งาน
ของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง
ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทาธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล
ณ ช่วงเวลาที่มีการทาธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
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(๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทา จานวนครั้งหรือความสม่าเสมอใน
การทาธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสาคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทา หรือ
(๓) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๓/๑ การเสนอเพื่อทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้
รวมถึงการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการทาคาสั่ง ผ่านระบบข้อมูลให้ถือ
เป็นคาเชิญชวนเพื่อทาคาเสนอ เว้นแต่การเสนอเพื่อทาสัญญาระบุได้โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคล
ที่ทาการเสนอที่จะผูกพันหากมีการสนองรับ
มาตรา ๑๓/๒ ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทาโดยการโต้ตอบ
ระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ อั ต โนมัติด้ว ยกั น เพี ย งเพราะเหตุ ที่ไ ม่มี บุคคลธรรมดาเข้ าไปเกี่ ย วข้องใน
การดาเนินการในแต่ละครั้งที่กระทาโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในผล
แห่งสัญญา”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว้ว่า
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หรือ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณี ที่ มี ก ารลงข้ อ มู ล ผิ ด พลาดโดยบุ ค คลธรรมดาและส่ ง ผ่ า นระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อัตโนมัติของผู้อื่น และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัตินั้นไม่มีช่องทางให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนมีสิทธิ
ที่จะถอนการแสดงเจตนาในส่วนที่เกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ หาก
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(๑) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนได้แ จ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลันหลังจาก
ที่ ต นได้ รู้ ถึ ง ข้ อ ผิ ด พลาดนั้ น และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ได้ ส่ ง ข้ อ มู ล ผิ ด พลาดผ่ า นระบบแลกเปลี่ ย นข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และ
(๒) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้า บริการ หรือสิ่งอื่นใด
อย่างมีนัยสาคัญจากอีกฝ่ายหนึ่ง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้ว นและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชือ่
อิเล็กทรอนิกส์”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ บุ ค คลย่ อมมีสิ ทธิประกอบธุรกิจ บริการเกี่ย วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน
ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด
เป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี
ในการกาหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ให้กาหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้นประกอบกับความเหมาะสม
ในการควบคุมดูแลและการป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าว
ในการนี้ จะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลใน
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามวรรคหนึ่งก็ได้ หากไม่มีการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแล ให้ สานั กงานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุ ม ดูแ ลตามพระราชกฤษฎี ก าหรื อส านั กงาน แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้าที่
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาด้วย
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ก่อนเสนอให้ ต ราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัด ให้มีการรับฟังความคิด เห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุ รกิจดังกล่าวต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งในวันที่รับแจ้งนั้น
และให้ผู้แจ้งประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้งดังกล่าว แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบใน
ภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอานาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนและนาผล
การแก้ไขมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้นั้นหยุดการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกอบธุรกิจนั้นนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองจนกว่ าจะแก้ไขให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แ จ้งต้องปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎี ก าและ
ตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดเรื่องการชดใช้
หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ถ้าผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่ง
ห้ ามมิให้ ผู้นั้ นให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้นจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขตามวรรคสามหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคห้าภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วัน ที่ห ยุดหรือถูกห้ามการให้บริการ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งของผู้นั้นออกจากสารบบ
การรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
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“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
การขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื่นคาขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้รับขึ้นทะเบียนและ
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว
และให้ผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับขึ้นทะเบียน
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจไปพลางก่อนได้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือตรวจพบ
หลังจากที่ผู้นั้นได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว ว่าเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ขอขึ้นทะเบียน
ไม่ ค รบถ้ว นหรือไม่ถูก ต้อง ให้ แ จ้ ง เป็น หนังสื อ แก่ผู้ ขอขึ้นทะเบี ย นหรือ ผู้ขึ้ นทะเบี ยน แล้วแต่กรณี
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ในการนี้ ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียน
ไม่แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ดาเนินการจนพ้นกาหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามวรรคสามเป็นอันระงับและ
ให้ ถือว่าคาขอขึ้นทะเบียนนั้นตกไป หรือให้มีคาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
แล้วแต่กรณี
ในการประกอบธุรกิ จ ผู้ขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
และตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดเรื่องการชดใช้
หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ถ้ า ผู้ ขึ้ น ทะเบี ย นฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ตามวรรคห้ า
ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งปรับผู้นั้นไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม
ที่กระทาผิด หลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าปรับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด และ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ถ้าผู้ถูกปรับตามวรรคหกไม่ชาระค่าปรับ ให้คณะกรรมการมีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจ
ในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่ าปรับ หากผู้นั้น
ไม่ชาระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทน
ค่าปรับ แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น
ในกรณีที่ผู้กระทาผิดตามวรรคหกไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสั่งของคณะกรรมการ หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคห้าซ้าอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีคาสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียนนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ดเป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าต ให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ให้กาหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม
ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งปรับผู้นั้นไม่เกินสองล้านบาท และให้นาความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคหก
และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้กระทาผิดตามวรรคสี่ไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสามซ้าอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีคาสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ ของหมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดนี้ ให้คณะกรรมการ สานักงานหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม ประกาศกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่กาหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๓๔/๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและกากับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการนั้น
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้
กระทาความผิดหรือทาให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะกรรมการ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
(๓) เข้าไปในสถานที่ของผู้ให้บริการในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือ
ในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสารและ
หลักฐาน รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการที่สงสัยว่ามีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในการกระทาความผิด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่หน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลออกให้ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“เมื่ อ ได้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ศาลหรื อ องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
อาจพิจารณานาหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่กาหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แล้วแต่กรณี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่และอานาจของตนตามกฎหมายได้ รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนแปดคน
ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานของส านั ก งานเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินสองคน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ ยวชาญ และความสามารถเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการเงิ น ด้ า นการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์
หรือด้านอื่น ใดที่เป็น ประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน
เสนอตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หน่ วยงานของรั ฐ เอกชน และประชาชนให้ ด าเนิ นกิ จ กรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑)
(๓) กาหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1455
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการและพัฒนาทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๕) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีใน
การจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๘) กากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีหนังสือเรียก
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาชี้แจง ให้ข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการดาเนินงานได้
ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ ารับหน้ าที่ แต่ต้องไม่ เกินเก้าสิ บวันนั บแต่วันที่ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้น
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีค วามประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ

1456
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
ให้สานักงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์เกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๗ (๑) และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ ในหมวด ๕ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๓/๑ แผนยุทธศาสตร์ที่สานักงานต้องจัดทาตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กลไกและมาตรการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับ
การทาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีระบบการบริการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
(๓) กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช้งานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้การทางานของระบบมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือ
ในการให้บริการ
(๔) แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมทั้งการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
(๕) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ จั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ และการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว”
มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง โดยฝ่าฝืนคาสั่งของ
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ให้ ห ยุด การให้ บ ริการหรือ คาสั่งห้ ามมิ ให้ให้ บริการในส่วนที่เกี่ ยวกั บธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการประกอบธุ รกิ จตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรื อตามมาตรา ๓๓ วรรคห้ า
แล้วแต่กรณี หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ถอนการรับแจ้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๔/๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคหนึ่ง หรือ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากมีคาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสี่ หรือวรรคแปด แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่ เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่าง
ที่มีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังจากมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของคณะกรรมการ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ บรรดาการใด ๆ ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดาเนินการไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป และเมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แล้ว การนั้นยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการต่อไปเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นกาหนด
มาตรา ๒๗ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจากัดหรืออุปสรรคบางประการในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับการทาสัญญาในรูปแบบ
ของธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่สั ญญาที่อยู่คนละประเทศเป็นจานวนมาก
เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔

เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก หนา ๒๖
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

๒

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๘๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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
เพื่อกากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และคาว่า “ระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ระบบข้อมูล” และคาว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิ กส์อัตโนมัติ ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
““การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของ
ตัวบุคคล
“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ” หมายความว่า เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
และการทาธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“หมวด ๓/๑
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรา ๓๔/๓ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทาผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ใดประสงค์จะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลอาจแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิ ทัลที่ต้องใช้ให้
บุคคลอื่นนั้นทราบเป็นการล่วงหน้า และเมื่อได้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นบุคคลนั้นจริง
เงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิ จิทัลตามวรรคสองต้องมี
มาตรฐานไม่ ต่ ากว่ าที่ คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง แล้ วแต่ กรณี
ประกาศกาหนด โดยมี ห ลั ก ประกัน การเข้าถึ งและการใช้ ประโยชน์ของประชาชนโดยสะดวกและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรา ๓๔/๔ ในกรณีที่จาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเป็นการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน และให้นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง อาจก าหนดให้มี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการขึ้น มาคณะหนึ่ ง
เพื่อทาหน้าที่ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลจะต้องปฏิบัติ และให้มีอานาจพิจารณามีคาสั่งและดาเนินการอื่นใดตามมาตรา ๓๔ ในกรณี
ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจก็ได้”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๕/๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๔/๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระหว่างที่มีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังจากมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินกิจการต่อไปได้ และเมื่อมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กาหนดให้เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้อง
ได้รับ ใบอนุ ญาต ให้ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้น
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๘ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่การยืนยันตัวตนของบุคคลเป็น
ขั้นตอนสาคัญในการทาธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการจากผู้ประกอบการหรือ
หน่วยงานใด ๆ จะต้องทาการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ สมควรกาหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔

เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก หนา ๒๖
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

๒

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๘๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๓

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๑๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

๔

พระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๐๓
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

1467
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖ มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘
และมาตรา ๖๓/๑๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

1468
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกส่ว นที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓
ในหมวด ๒ คาสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑
ถึงมาตรา ๖๓/๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
“หมวด ๒/๑
การบังคับทางปกครอง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖๓/๑ การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๓/๒ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ท าคาสั่ง ทางปกครองมี อานาจที่ จ ะพิ จ ารณาใช้ มาตรการบังคับ
ทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้นเอง ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ หรือผู้มีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้ าที่ต ามวรรคหนึ่ งจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่น
เป็นผู้ดาเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
น้อยที่สุด
มาตรา ๖๓/๓ ถ้ า บทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบั ง คั บ ทางปกครองไว้ โ ดยเฉพาะแล้ ว
หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้
มาตรา ๖๓/๔ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย
ให้ดาเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่า
ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง
ไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
(๒) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์
ที่จาเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น
ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ
โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ดาเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับ
ทางปกครองไปยังผู้ชาระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องออกคาสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้นาหลักเกณฑ์
เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓/๕ ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กาหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้
การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครองตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ในหมวด ๒ คาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖๓/๖ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนด
ให้ชาระเงินหรือให้กระทาหรือละเว้นกระทาในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดีต่อศาลและศาลได้มี
คาพิพากษาให้ชาระเงินหรือให้กระทาหรือละเว้นกระทาแล้ว
เมื่ อ ศาลได้ รั บ ฟ้ อ งคดี ต ามวรรคหนึ่ ง ไว้แ ล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การตามส่ ว นที่ ๒
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน และส่วนที่ ๓ การบังคับตามคาสั่งทางปกครอง
ที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา เว้นแต่จะได้มีการถอนฟ้อง หรือศาลมีคาสั่งจาหน่ ายคดีจาก
สารบบความเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการไปก่อนที่ศาลได้รับฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองใน
ส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
ส่วนที่ ๒
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้ชาระเงิน
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๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๖๓/๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้ว
ไม่มีการชาระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชาระภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือน เจ้าหน้าที่มีอานาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วนได้
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ออกค าสั่ ง ใช้ม าตรการบั งคั บทางปกครอง และการแต่ งตั้ง เจ้ า พนักงานบังคับ
ทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินต้องดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีการอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
(๓) ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคาสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว
หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงิน
ครบถ้วน และล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้
การขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อชาระเงิน รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง ให้กระทาได้แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๓/๙ กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับ
ตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มีอานาจพิจารณา
คาอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอานาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๖๓/๑๐ เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองมีอานาจ

1471
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
(๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ
บังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จาเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ทาให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสื อดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หน่ ว ยงานตาม (๑) ที่ให้ ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน
การดาเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึง่
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๓/๑๑ ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินอาจร้องขอให้สานักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการ
สืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวมีอานาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการสืบหาทรัพย์สิน
และหากจานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือ
ตามมูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้
ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
จากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้ ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน
หนึ่งล้านบาทต่อจานวนเงินที่ต้องชาระตามคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น หรือตามจานวนที่กาหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน การกาหนดค่าตอบแทน และวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๑๒ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้กาหนดเรื่องใดไว้ ให้นาบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า
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(๑) เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงิน
(๒) ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
(๓) อานาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
มาตรา ๖๓/๑๓ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่า งประเทศ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว หรื อ ศาลช านั ญ พิ เ ศษอื่ น แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง เป็ น ศาลที่ มี เ ขตอ านาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น
(๒) ศาลปกครอง สาหรับกรณีอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ (๑)
มาตรา ๖๓/๑๔ กรณีที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีอื่นได้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อนาเงินมาชาระตามคาพิพากษา
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๖๓/๑๕ ในกรณีที่มีการบังคับให้ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
เป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัด
กรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาล
ภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบั งคับคดี
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครอง
หรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน
เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระ
เงินเป็นที่สุดแล้ว ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
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เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดาเนินการ
บังคับคดีแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึง่ ให้ถือว่าศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือที่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือทาคาสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และเป็นศาลที่มีอานาจใน
การบังคับคดี
กรณีคาขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลาเนาของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี หรือเพราะมี
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหลายคนในมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดี จะยื่นคาขอต่อศาลใด
ศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้
หน่ ว ยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๑๖ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว และต่อมา
ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาคาสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือฟ้องคดี
ต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับคาสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่
และหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินหรือศาลมีคาสั่งให้รับคาขอหรือได้รับคาฟ้องไว้พิจารณา
ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองอาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีอานาจในการออกหมายบังคับคดีตามมาตรา
๖๓/๑๕ เพื่อขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน หากศาลพิจารณาคาร้องแล้วมีคาสั่งให้งดการบังคับคดี
ให้ศาลส่งคาสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้
ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลกาหนด รวมทั้งส่งคาบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินยื่นคาร้องว่าอาจได้รับความเสียหายจากการยื่น
คาร้องตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคาร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิง
การบังคับคดี ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาล
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกาหนด เพื่อเป็นประกันการชาระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
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ของรัฐสาหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคาร้องนั้ น
หรือกาหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่ง
ทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลสั่งให้ดาเนินการบังคับคดีต่อไป
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินหรือศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ได้มีคาสั่งให้ทบทวนคาสั่ง
ทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินยื่นคาร้องต่อศาลที่มีอานาจ
ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพื่อเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดาเนิน การไปแล้ว ในกรณีที่
ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จาเป็นที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามหมายบังคับคดีต่อไป เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอานาจสั่งอย่างใด ๆ
ตามที่ศาลเห็นสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
มาตรา ๖๓/๑๗ เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี ให้นาความในมาตรา ๖๓/๑๐ และมาตรา
๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย
มาตรา ๖๓/๑๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินต้องดาเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการ
เพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด
และให้นาความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มิให้นาระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๓/๑๖ วรรคหนึ่ง
มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๓/๑๙ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว การดาเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
ส่วนที่ ๓
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา
มาตรา ๖๓/๒๐ ในส่วนนี้
“ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ชาระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนคาสั่งหรือ
ได้มีการปฏิบัติตามคาสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่กาหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น
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มาตรา ๖๓/๒๑ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ
คาสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้อยู่
ในบังคับของคาสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด
(๒) ให้มีการชาระค่าปรับบังคับการตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอานาจกาหนดค่าปรับบังคับการจานวนเท่าใด สาหรับในกรณีใด ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทาก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๖๓/๒๒ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๒๑ เจ้าหน้าที่จะต้อง
มีคาเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทาหรือละเว้นกระทาตามคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามสมควรแก่กรณี คาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งทางปกครองก็ได้
คาเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกาหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการใน
คราวเดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทาการแทน หรือจานวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี
การกาหนดค่าใช้จ่ายในคาเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กาหนดไว้
มาตรา ๖๓/๒๓ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กาหนดไว้ในคาเตือน
ตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้กาลัง
เข้าดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจได้
มาตรา ๖๓/๒๔ ในกรณี ไ ม่ มี ก ารช าระค่ า ปรั บ บั ง คั บ การ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น เพิ่ ม รายวัน
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ ๒ ต่อไป
มาตรา ๖๓/๒๕ การฟ้องคดีโ ต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้ ให้เสนอต่อศาลที่มี
เขตอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น”
มาตรา ๖ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินใดเป็นที่สุดแล้วเป็นเวลาเกิน
หนึ่งปีในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งนั้นดาเนินการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป โดยจะดาเนินการตามมาตรา ๖๓/๑๕ ได้ต่อเมื่อเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
ซึ่งมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งค้างพิจารณาอยู่
ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นดาเนินกระบวนพิจารณาและมีคาพิพากษาต่อไป
จนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๘ ให้ กรมบังคับคดี สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตรากาลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ และกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ ระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๙ บรรดากฎหรือคาสั่งใด ๆ ที่ได้ออกโดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไ ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญญั ตินี้ จนกว่ า จะมี ก ฎหรื อค าสั่ ง ใด ๆ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะ
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกาหนด
ให้นาวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติ
ที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สิน และมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดาเนินการแทนได้
ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสีย
รายได้ในที่สุด ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพื่อให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

๒

พระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓

พระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑๑๕
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหาร
จัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดซึ่งโดยทั่ วไปย่อมเกิดและดารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง
สัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ สัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้น
เป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จาเป็นต้องสงวนและ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ หรือจานวนประชากร
ของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าอันตราย” หมายความว่า สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ
สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย
อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนาโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของ
สัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือทาอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่ าเปื่อย และ
ไม่ว่าจะชาแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก
กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น้าเหลือง น้าเชื้อ หรือ
ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว
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“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจาแนกได้โดยเอกสารกากับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย ฉลาก หรืออื่น ๆ
ว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่า
ที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือ
การอื่น ๆ เพื่อเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น
“เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่นามาเลี้ยงโดยวิธีผสมพันธุ์ และให้หมายความ
รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม ย้ายฝากตัวอ่อน หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มจานวนสัตว์ป่าดังกล่าว
“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จาหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้
เพื่ อประโยชน์ ในทางการค้ า และให้ หมายความรวมถึ งมี หรื อแสดงไว้ ซึ่ ง สั ตว์ ป่ า ซากสั ตว์ ป่ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าเพื่อการค้า การประกาศหรือโฆษณาหรือนาเสนอทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อใด ๆ เพื่อการค้าด้วย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึง่ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าทีเ่ คยส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เคยนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรแล้ว
“นาผ่าน” หมายความว่า การผ่านแดนและการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“ด่านตรวจสัต ว์ป่า ” หมายความว่า ด่านตรวจสัตว์ป่า ซากสัต ว์ป่า หรือผลิต ภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่า
“สวนสัตว์” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่าและจัดแสดงไว้เพื่อประโยชน์แก่
การพักผ่อนหย่อนใจ การเรียน การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การอนุรักษ์ หรือการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
เพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์นั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
“อธิบดี ” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้า
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และก าหนดกิ จ การอื่ น หรื อ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงชนิด ประเภท หรือจานวนของสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่า หรือขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการก็ได้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สัตว์ป่า
ส่วนที่ ๑
ประเภทสัตว์ป่า
มาตรา ๖ ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นสัตว์ป่าสงวน
ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าชนิดใดสมควรกาหนดเป็น
สัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าสงวนใดตามที่กาหนดใน
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มี จานวนเพิ่มขึ้นจนไม่มีสภาพใกล้สูญพันธุ์และไม่มีความจาเป็นต้องสงวนและ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอีกต่อไป จะเสนอให้สัตว์ป่าสงวนนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์ป่าสงวนก็ได้ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ การกาหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กาหนดในกฎกระทรวง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ การก าหนดให้ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ใดที่ มี ศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทางเศรษฐกิจเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้กาหนดโดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๙ การกาหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศของ
รัฐมนตรี
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มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๖ วรรคสอง ก าหนด
ชนิดของสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติม ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ ง ตรงกั บ ชนิ ด ของสั ต ว์ ป่ า สงวนที่ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม อยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านั้ น มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้อ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนประสงค์จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนแก่ผู้นั้น
เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งตามหน้าที่ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดในระเบียบตามวรรคสี่ ในกรณีไม่สามารถ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ปา่ สงวน
ชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่มีไว้ในครอบครองตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มี การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ก าหนดชนิด ของสัต ว์ป่า
คุ้มครองเพิ่มเติม ให้นาความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่กาหนดเพิ่มเติมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่ผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งตามหน้าที่ หรือจาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ตามมาตรา ๒๘ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ในระเบียบตามวรรคสาม ในกรณีไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่า
คุ้มครองเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง อายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
การดาเนินการต่อซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า การต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
และการจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ผู้ มี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ป่ าคุ้ มครองหรือ ซากสั ต ว์ป่ าคุ้ มครองไม่ไ ด้ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้ในครอบครองตกเป็น
ของแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
การคุม้ ครองสัตว์ปา่
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
มาตรา ๑๓ ผู้ใดล่าสัตว์ป่าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ด้วยความจาเป็น
และภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
(๑) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเอง
หรือผู้อื่น และ
(๒) การล่านั้นได้กระทาพอสมควรแก่เหตุ
ผู้ ก ระท าตามวรรคหนึ่ งต้อ งไม่เคลื่ อนย้ ายสั ต ว์ป่าหรือ ซากสั ต ว์ป่าที่ ถูกล่า นั้น เว้นแต่กรณี
มีความจาเป็น และต้องแจ้งเหตุที่ได้ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ทราบโดยพลัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน
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ดาเนินการตรวจสอบเหตุแห่งการล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าโดยเร็ว และให้ดาเนินการแก่สัตว์ ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่านั้นตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทาอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทาอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรัง
ของสัตว์ป่าคุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นกรณีผู้ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วย
อากรรังนกอีแอ่น และผู้ที่อาศัยอานาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุม หรือกระทาการใด ๆ ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และได้จาหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้ที่สามารถ
ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวได้โดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้ส่งมอบให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้าตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๖ ในกรณีผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมไว้ในครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ป่านั้นต่อไปได้ และ
ประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่านั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงในกรณี
ที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้า ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยผู้ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวต้องชาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสัตว์ป่าแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี และ
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่านั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การรับมอบสัตว์ป่า อัตราค่าใช้จ่าย
การชาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ปา่ และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ปา่
ต้องเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่า โดยอย่างน้อยให้คานึงถึงค่าอาหารสัตว์ป่า ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าแรงงานจัดการสถานที่เลี้ยงดู ค่ากรงเลี้ยงและโรงเรือน
ส่วนที่ ๓
การครอบครองสัตว์ป่า
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่
(๑) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตัง้ และประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
(๒) เป็ น การครอบครองสัต ว์ป่า คุ้ม ครองที่ เพาะพั นธุ์ได้ข องผู้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว
(๓) เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๘ ผู้ ใ ดจะมี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ป่า คุ้ม ครองที่ เพาะพั น ธุ์ได้ต ามมาตรา ๘
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เว้นแต่เป็นการครอบครอง
ตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ผู้ ใ ดจะมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ ป่า ควบคุม ตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิด ที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
เป็นการครอบครองตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ มี ก ารออกประกาศก าหนดชนิ ด สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม ตามมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่งสั ต ว์ป่ าควบคุ มดัง กล่ าวอยู่ ก่อ นวันที่ ประกาศนั้น มีผ ลใช้บังคับ
แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่อธิบดี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่
การช่ ว ยเหลื อ สัต ว์ป่ าสงวน สั ต ว์ป่ าคุ้มครอง สั ต ว์ ป่าคุ้ มครองที่เพาะพั นธุ์ได้ และสัต ว์ป่าควบคุม
ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ และได้แจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้ าหน้าที่
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ส่วนที่ ๔
การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ปา่ และด่านตรวจสัตว์ปา่
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทาเพื่อกิจการสวนสัตว์ของผูร้ บั
ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง
ตามหน้าที่
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ใดจะนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ในกรณีเป็นสัตว์ป่าคุม้ ครอง หรือซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง จะกระทาได้
เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทาเพื่อกิจการสวนสัตว์ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การนาเข้าหรือส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า
ควบคุม และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามชนิด ประเภท และจานวน
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่การส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
ที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าควบคุม จะต้องมีใบรับรองการส่งออกตามความต้องการ
ของประเทศปลายทาง หรือผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกผู้ใดประสงค์จะได้ใบรับรองการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า
ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว อาจยื่นคาขอรับใบรับรองการนาเข้าหรือส่งออกต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบรับรองและผู้รับโอนใบรับรอง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง อายุใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง การโอน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผู้ใดจะนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาด่านตรวจสัตว์ป่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการนาผ่าน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจตั้ ง ด่ า นตรวจสั ต ว์ ป่ า และก าหนดเขตแห่ ง ด่ า นนั้ น ๆ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
เมื่อมีการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม
ซากสัต ว์ป่าดังกล่าว หรือผลิต ภัณฑ์จากซากสัต ว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุ ญาตนาเข้าหรือส่งออก เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
จึงให้นาเคลื่อนที่ต่อไปได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ส่วนที่ ๕
การดาเนินกิจการเพาะพันธุส์ ัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่า
มาตรา ๒๘ ผู้ใดจะดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘
หรือสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ห้ ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัต ว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ผู้ ใ ดจะค้ า สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ เ พาะพั น ธุ์ ไ ด้ ต ามมาตรา ๘ สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม
ตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘
ที่ประสงค์จะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘ สัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิด
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซากสัตว์ ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว โดยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตค้า
ที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคสองด้วย และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ถือเป็นเหตุพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ มี ก ารออกประกาศก าหนดชนิ ด สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม ตามมาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม หรือค้าสัตว์ป่า
ควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๐ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในเวลา
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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เมื่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมหรือค้าสัตว์ป่าควบคุม
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ส่วนที่ ๖
การดาเนินการต่อสัตว์ป่าอันตราย
มาตรา ๓๒ การกาหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจานวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตราย
ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี
ผู้ใดมีสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
และในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อคุม้ ครองมนุษย์ สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ มิให้ได้รบั
อัน ตรายหรือความเสียหายมากขึ้น พนั กงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของอธิบดีอาจมีคาสั่ ง ให้
ผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวกาจัดหรือทาลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือ
ส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อกาจัดหรือทาลายต่อไป
ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
หมวด ๒
สวนสัตว์
มาตรา ๓๓ ผู้ ใ ดจะจั ด ตั้ งและประกอบกิจ การสวนสั ต ว์ต้อ งได้รั บใบอนุญาตจากอธิบดี
โดยยื่นเอกสารโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ บัญชีรายการชนิดและจานวนสัตว์ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่าที่มีหรือจะมีไว้ในครอบครองโดยต้องแสดงหลักฐานการได้มา พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้ง
แบบแปลน และแผนผังของสวนสัตว์
โครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและแผนผังของสวนสัตว์ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและ
แผนผังนั้นถูกต้องแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป หากเอกสารโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน หรือแผนผังนั้น
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งกาหนด
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ระยะเวลาให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุง เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดาเนินการ
ให้ถูกต้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการพื้นที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์
(๒) การดูแลด้านโภชนาการ
(๓) การสุขาภิบาล การบาบัดน้าเสีย การกาจัดของเสีย และการควบคุมโรค
(๔) การดูแลรักษาสัตว์
(๕) การจัดสวัสดิภาพสัตว์
(๖) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
(๗) การปฏิบัติการและมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ
(๘) แนวทางการให้ความรู้หรือการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใดนาสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือใบรับรองการครอบครอง
ซากสัต ว์ป่าดังกล่าว มายื่น ประกอบการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าดังกล่าวนั้นเป็นอัน
สิ้นสุดลงเมื่อได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
มาตรา ๓๔ ในระหว่างการก่อสร้างสวนสัตว์ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งสวนสัตว์นั้นตั้งอยู่ พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน และแผนผังที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๓
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ วแต่กรณี
สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ดาเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
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ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือแผนผัง ให้แจ้งและส่งแบบแปลน
และแผนผังที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการพิจารณาว่า
แบบแปลนและแผนผังนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือไม่ ทั้งนี้ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้ งผลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตดาเนินการต่อไปได้
ก่อนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดตั้งสวนสัตว์และแจ้งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้อธิบดีออกใบอนุญาตแก่
ผู้ขอรับใบอนุญาต หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าอธิบดีมีคาสั่ง
อนุญาตตามคาขอและต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๕ ในระหว่างการประกอบกิจการสวนสัตว์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า
และพันธุ์พืช และกรมประมง แล้วแต่กรณี ควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์
ตามมาตรา ๓๓ หรือบริเวณภายในสวนสัตว์มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชน
หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่า ให้อธิบดี มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพนั้นให้หมดไป
ในกรณีที่สัตว์ป่าสงวน สัต ว์ป่าคุ้มครอง สัต ว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ใน
ความครอบครองมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ โอนกรรมสิ ท ธิ์
ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวระหว่างสวนสัตว์ ให้ผู้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่แจ้งต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ การประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งใดได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการ
สวนสั ต ว์ ทั้ ง จากอธิ บ ดีก รมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และอธิ บ ดีก รมประมงส าหรับ
การประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งนั้น และผู้ได้รับใบอนุญาตถูกคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฉบับใด
ฉบับหนึ่ ง ให้ มีผลเป็น การระงับการประกอบกิจการสวนสัต ว์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่า จะได้
ดาเนิ น การแก้ไ ขหรือปรับปรุงให้ เป็น ไปตามที่อธิบดีกาหนดหรือให้มีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต
อีกฉบับหนึ่ง แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๓๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ง และประกอบกิจ การสวนสั ต ว์แห่ ง ใดประสงค์จ ะเลิก
ประกอบกิจการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกกิจการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้นาความในมาตรา ๗๙ มาใช้บังคับแก่การดาเนินการกับ
สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครองของผู้เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์ตามใบอนุญาตจัดตั้ง
และประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งนั้นให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
ก่ อ นการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารสวนสั ต ว์ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ตั้ ง ตามหน้ า ที่ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง กล่ า ว
แจ้งการจัดตั้งสวนสัตว์ต่ออธิบดีเพื่อให้มีการตรวจสอบ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการจัดตั้งสวนสัตว์นั้น
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐแก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้มีการดาเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงสวนสัตว์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ให้ดาเนินกิจการสวนสัตว์ได้
ให้สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ และ
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การด าเนิ น การตามมาตรานี้ ใ ห้ เ ป็น ไปตามระเบีย บที่อ ธิบดี กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
หมวด ๓
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๓๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ”
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น รองประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมป่าไม้ อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
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หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งจากผู้ซงึ่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ดา้ นสัตว์ป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชุ ม ชน หรื อ ด้ า นกฎหมาย
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีประสบการณ์หรือทางานในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เ ป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็น ข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๔๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๔๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๐
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มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
มาตรา ๔๔ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๒) เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จาเป็นเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้น ที่ควบคุม
เพื่อการจัดการสัตว์ป่า
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๔) กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า
และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และการประกอบกิจการสวนสัตว์
(๕) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศ
ที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๖) ให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า และปฏิบั ติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของคณะกรรมการ

1497
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
ส่วนที่ ๑
การกาหนดเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
มาตรา ๔๗ เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตนั้นด้วย บริเวณที่กาหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”
เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง
ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการ
ในเรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๘ พื้นที่ที่จะกาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องมิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่
เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
การกาหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นของ
หน่วยงานของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือทาประโยชน์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
ในการกาหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนามาประกอบการพิ จารณา
ดาเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๔๙ ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ทาการสารวจพื้นที่ใดแล้ว
เห็ น ว่ามีความเหมาะสมจะกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าตามมาตรา ๔๗ ให้อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศเป็นพื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมการกาหนดให้บริเวณพื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ในระหว่างการดาเนินการเพื่อกาหนดให้พื้นที่เตรียมการตามวรรคหนึ่ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ตามมาตรา ๔๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ในพื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดและตามระเบียบที่อธิบดีก รมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีที่พื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เตรียมการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๕๐ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ให้ มี ห ลั ก เขต ป้ า ย เครื่ อ งหมายแสดงแนวเขต
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอานวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต
และเครื่องหมายอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด
มาตรา ๕๑ การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
บางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
ให้ น าความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับแก่
การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การคุม้ ครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ให้จัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งเพื่อเสนออธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ให้ ความเห็ น ชอบแผนการอนุ รักษ์แ ละคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ สัต ว์ป่าดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้ า
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เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่าที่ มี หน้ าที่ รับผิ ดชอบในเขตรักษาพั นธุ์ สัตว์ป่ านั้นดาเนิ นการให้ เป็นไปตามแผน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา ๔๕ (๓) และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศกาหนด โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในการจัดทาแผน แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย
หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดและคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๔ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทาอันตรายแก่
รังของสัตว์ป่า หรือล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทาเพื่อการสารวจ การศึ กษา การวิจัย หรือ
การทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๕ ภายในเขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่า ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดกระท าการอย่ า งหนึ่ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
(๒) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทาด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม
(๓) เปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง
เน่าเสีย หรือเป็นพิษ
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(๔) ปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
(๕) เก็บหา นาออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใด
อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ
(๖) ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือนาหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป
เพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายทา
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้บุคคลกระทาการตาม (๔)
(๕) หรือ (๖) ได้ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนด ทั้งนี้ การกระทานั้นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
พนั กงานเจ้าหน้าที่ ไม่รบกวนการดารงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเกินสมควร และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต และการควบคุ ม ดู แ ล
ตามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บที่อ ธิบ ดีกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ชกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๖ ความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ มิให้ใช้บังคับแก่การกระทา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินเพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน หรือ
เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการใดแล้วให้รายงานต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๒) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการสารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาธรรมชาติ
หรือเพื่ออานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระทาดังกล่าวก็ได้ และให้รายงานการกระทาต่ออธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อทราบ และให้ถือว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่ น
เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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การกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๗ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
หากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการเก็บหา หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิ ด ที่เกิด ทดแทนได้อย่างยั่งยืน และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าเห็นว่า
การเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดไม่สร้างความเสียหาย
ต่อระบบนิเวศ สภาพธรรมชาติ และสัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจพิ จ ารณาศึ ก ษาจั ด ท าโครงการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยา กรธรรมชาติ นั้ น
ตามหลั ก วิ ชาการ วั ฒนธรรม และวิ ถี ชุ มชน เสนอต่ อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการนั้นแล้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จึงจะอนุญาตให้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การอนุญาตให้ดาเนินโครงการต้องคานึงถึงชนิด
ประเภท จานวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ ห้วงเวลา
ดาเนินการ มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการศึกษาจัดทาโครงการ การอนุญาต การเก็บหาหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๕
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ ในการรักษาสภาพการเป็นแหล่งที่อยู่อาศั ยของสัต ว์ป่ า และ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการ
และการอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสาหรับการนั้นก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และ
อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เงินค่าบริการหรือเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรานี้ ให้จัด ทารายงานทางการเงิน และ
ผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๙ เงิน ที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา ๕๘ และเงินที่มีผู้บริจาค ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และบารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาไว้
ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน ของสัต ว์ป่า หรือเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสัตว์ป่า
มาตรา ๖๐ เงิน ตามมาตรา ๕๙ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชนาไป
ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๔๕ (๓)
(๒) การคุ้ ม ครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า หรื อ พื้ น ที่ ซึ่ ง คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ เ ป็ น พื้ น ที่
เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น
(๓) การบ ารุ ง รั ก ษาสถานที่ หรื อ การจั ด หาสิ่ ง จ าเป็ น หรื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย การให้ความรู้ การศึกษาธรรมชาติของประชาชน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการทาลาย รื้อถอน ย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ที่มีผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๘๒ (๓)
(๕) การคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้หรือสัตว์ป่า
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามคาพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือ
สัตว์ป่าที่พิการ บาดเจ็บ ป่วย อ่อนแอ
(๖) การฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย หรื อการทดลองทางวิชาการของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
(๗) เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร
ที่ไ ด้รับอัน ตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ เป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดี จากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การคุ้มครอง ดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ
ให้ เ ตรี ย มการก าหนดเป็น เขตรัก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่า หรื อเขตห้า มล่ า สัต ว์ป่า หรื อ จากการปฏิ บัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การใช้จ่ายเงินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๑ การน าส่ ง และการเก็บ รั กษาเงิ นตามมาตรา ๕๙ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๖
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
มาตรา ๖๒ บริเวณพื้นที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้ นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควร
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะกาหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยทาเป็นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย
เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในมาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชจะกาหนดให้พื้นที่ใด
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๒ หรือขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๔ ให้นาความใน
มาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๔ การขยายหรือการเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทา
โดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายประกาศด้วย
ให้นาความในมาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๕ ให้ น าความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับแก่การจัดให้มี หลักเขต ป้าย หรือ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๗ ในกรณีที่การกาหนดเขตห้ามล่าสัต ว์ป่าแห่งใด
ครอบคลุมบริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หน่ ว ยงานของรั ฐและประชาชนยั ง คงมี สิ ทธิ เ ข้า ใช้ ประโยชน์ใ นพื้ น ที่ ที่เ ป็ นเขตห้า มล่ า สั ต ว์ ป่านั้น ได้
ตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๘ ทั้งนี้ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสัตว์ป่าที่ห้ามล่าหรือระบบนิเวศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่ านั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้งดเว้นการกระทาดังกล่าวหรือสั่งให้ออกไปจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้
เป็นคราว ๆ ไป
มาตรา ๖๗ เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่
จะกระทาเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๒) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทาลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทาลาย ทาให้เสื่อมสภาพ
ขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น
หรื อ เหื อ ดแห้ ง เป็ น พิ ษ หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ สั ต ว์ ป่ า เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มี
ความจาเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
หรือการคุ้มครอง รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ป่า แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตห้ามล่าสัต ว์ป่า
ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัต ว์ป่าจัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเสนอ
อธิ บดี กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ชให้ ความเห็ นชอบ เมื่ ออธิ บดี กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดั งกล่าวแล้ว
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ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๔๕ (๓) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทาง
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การดูแลควบคุมและ
ป้องกันผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
มาตรา ๖๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า ในเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาฟื้นฟูสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืน
(๒) ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อกาหนดมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
สัตว์ป่า
(๓) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๗๐ ในกรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดการกับสัตว์ป่าที่อยู่นอก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน
หรือเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีค วามสาคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิบดี
มี อ านาจกาหนดให้ บริ เวณดัง กล่ าวเป็ น พื้ นที่ค วบคุมเพื่ อการจั ด การสั ต ว์ป่า ชนิด หรื อประเภทนั้น ได้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
ประกาศกาหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้ น สุ ด ให้ ชั ด เจน โดยต้ อ งไม่เ กิน สองปี และในกรณี มีค วามจ าเป็น อธิ บ ดี อ าจประกาศขยาย
ระยะเวลาการกาหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าได้คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปดูแลรักษาพื้นที่ และ
กาหนดมาตรการควบคุมหรือออกคาสั่งห้ามกระทากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่านั้นได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม และหากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีดาเนินการให้มีการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยแก่ผู้นั้นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๗
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดเก็บ จัด หา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัต ว์ป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัย จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๘
การควบคุมและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๒ ความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๓๒ มิให้นามาใช้บังคับแก่การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการสารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบาบัดเยียวยาสัตว์ป่า
การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เพื่ อ ส่ ง เสริมกิจ การสวนสัต ว์ ทั้ ง นี้ ต้ อ งปฏิ บั ติต ามระเบี ยบที่อ ธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๗๓ เพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
การคุ้มครองสัตว์ป่า การบาบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์
หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์ สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ มิให้นาความในมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่
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(๑) การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็น
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๔ ในกรณี ที่ ก ารดาเนิ นการของพนั กงานเจ้า หน้ าที่ ต ามมาตรา ๗๒ เป็ น ไป
เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ หรือกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ตามอัตราที่กาหนด
ในระเบียบซึ่งอธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทาการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกประเทศ ให้ยื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่และจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่าอัตราของทางราชการ รวมทั้ง
ต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่า ที่จาเป็นและใช้จ่ายจริงใน
การปฏิบัติงานด้วย
การยื่นคาขอ การกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๗๗ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งตามมาตรา ๗๖
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองทราบ โดยอธิบดีจะเพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ก่อนครบกาหนดก็ได้ เมื่อเหตุในการออกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองสิ้นสุดลง
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มาตรา ๗๘ ให้ อธิบดีมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองและ
ได้กระทาการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๗๖ อีกภายในหนึ่งปี
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
ไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกเพิกถอนนั้น ให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
(๑) จาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ปา่
ดั ง กล่ าว ให้ แ ก่ผู้ รับใบอนุ ญาตจั ด ตั้งและประกอบกิ จการสวนสัต ว์ต ามมาตรา ๓๓ หรื อสวนสัต ว์
ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
(๒) จาหน่ าย จ่าย หรือโอนสัต ว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ต ามมาตรา ๘ หรือสัต ว์ป่า
ควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แก่ผู้ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘
(๓) กรณีที่ประสงค์จะดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘
หรือสัตว์ป่าควบคุม ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘
(๔) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘ หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘
(๕) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๑๙
ในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง และประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่เหลืออยู่แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช หรื อ กรมประมง ได้ รั บ มอบสั ต ว์ป่ า หรื อ ซากสั ต ว์ ป่ า ดัง กล่ าวแล้ว
ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๘๐ ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิม
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ดาเนินการตามใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิมต่อไปได้จนกว่าผู้มีอานาจ
อนุญาตจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง
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ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตมีคาสั่งไม่ต่ ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง
ตามใบอนุ ญาตหรือใบรับรองที่ ไ ม่ไ ด้รับการต่ ออายุ ใ บอนุ ญาตนั้ น ให้ ด าเนิน การอย่ างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีอานาจอนุญาตมีคาสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง และให้นาความในมาตรา ๗๙ วรรคสอง มาใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรื อ ในเวลาทาการของสถานประกอบการหรือสถานที่นั้นเพื่อ ตรวจสอบและควบคุม ให้การเป็น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือนาออก
นอกราชอาณาจักร หรือทาลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เอกสารหรือหลักฐานหรือ
วัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
เมื่อตรวจค้น หรือยึด หรืออายัด ตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
จะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระทาใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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(๒) สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รื้ อ ถอน น าเคลื่ อ นที่
ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้
เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น เมื่อผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัตติ าม (๒)
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาความผิดแต่หาตัวไม่พบ
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๘๓ พนั กงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้
ในมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ ทั้ ง หมดหรือ แต่ บางส่ วน หรื อ จะต้ อ งได้รั บอนุ มัติ จ ากบุ คคลใด
ก่อนดาเนินการ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่งหรือแต่ละ
ระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทาเอกสารมอบหมายไว้
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้นเพื่อแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๘๔ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๕ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๖ ในการจั ด การแก่ สั ต ว์ ป่า ที่ พ นั กงานเจ้ า หน้ าที่ ยึ ด ไว้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า ที่ ต กเป็น
ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามคาพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือสัตว์ป่า
ที่พิการ บาดเจ็บ ป่ว ย อ่อนแอ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล รักษา จาหน่าย
ปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่งคืนถิ่นกาเนิด โอน ทาลาย เอาไว้ใช้ในราชการ หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
สัตว์ป่านั้นก็ได้
ในการช่วยเหลือ ดูแล หรือรักษาสัตว์ป่าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง อาจส่งสัตว์ป่านั้น
ให้ไปอยู่ในความดูแลรักษาของสวนสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
สถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือ
สถานที่ที่จัดไว้สาหรับใช้เลี้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่าซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี ก็ได้
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ถ้ า ความปรากฏภายหลั ง ว่ า สั ต ว์ ป่ า ที่ ไ ด้ ยึ ด ไว้ ต ามวรรคหนึ่ง มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
การกระทาความผิด ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี
คืนทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่อาจคืนได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๔
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสถานที่ที่จัดไว้สาหรับใช้เลี้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่า
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดกระทาการหรืองดเว้นกระทาการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สั ต ว์ ป่ า ผู้ นั้ น ต้ อ งชดใช้ ค่ าเสี ย หายตามมู ล ค่า ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ถู ก ท าลาย สู ญ หาย หรื อ
เสียหายไปนั้น
ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ ง ให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพนั้นด้วย
หลักเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้เสียหายใน
การฟ้องคดี
มาตรา ๘๘ ให้นาความในมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทาการล่าสัตว์ป่าสงวนหรื อ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณี
การกระทาตามมาตรา ๑๓
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี
มาตรา ๘๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๒ หรื อ มาตรา ๒๙ ถ้ า กระท าต่ อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ ถ้ากระทาต่อสัตว์ป่าสงวน
ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต ามกฎกระทรวงที่ ออก
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๒๓ วรรคสี่ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๕๕ (๓)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๙๘ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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มาตรา ๙๙ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิม ในเขตรักษาพันธุ์สั ต ว์ ป่ า
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง
สองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระทาในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๒
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด หรือพื้น ที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดเก็บหา น าออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิ โตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือ
กระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน
สี่ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการนาหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิ ดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) เป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
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มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๒) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๖ บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับที่ได้รับตามมาตรานี้ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๑๐๗ ในการด าเนิ น คดีอ าญาแก่ผู้ ฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญัติ นี้ เมื่ อ พนั ก งานอั ย การ
ยื่นฟ้องคดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาล และให้ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผู้นาจับเป็นจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนเงินค่าปรับตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ชาระ
เงินค่าปรับหรือชาระไม่ถึงจานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนาจับที่ ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๑๐๙ บรรดาไม้ ซากสัต ว์ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่บุคคลได้มาจากการกระทาความผิด หรือซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัต ว์ป่าที่ไ ด้มาจากการกระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้
สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิด
หรือมีไว้เพื่อใช้กระทาความผิดตามมาตรา ๕๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๖๗ (๑)
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หรื อ (๒) ให้ ริ บ เสี ย ทั้ ง สิ้ น โดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ว่ า เป็ น ของผู้ ก ระท าความผิ ด และมี ผู้ ถู ก ลงโทษ
ตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้อง
ขอต่อศาลแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
และที่ ท าการองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นที่ เ กิด เหตุ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ในคดีดัง กล่า วจะปรากฏตัวบุคคล
ซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้
บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคาขอเข้ามาในคดีก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิด อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มี
การกระทาความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่ง
ริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็น เจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาผิดนัน้
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประกอบด้วย
กรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๓๙ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๑๒ ให้ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองตามกฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบัญ ญั ติส งวนและ
คุ้มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่ าจะมีกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๗ ใช้บังคับ
ให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ
ให้สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดห้ามนาเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดมีวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิด
และจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หากผู้ครอบครอง
ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไป ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราวแก่ผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสวัส ดิภาพและความปลอดภัย
ของสัตว์นั้นเป็นสาคัญ และผู้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวจะจาหน่าย จ่าย หรือ
โอนสั ต ว์ป่ าสงวนต่อ ไปไม่ไ ด้ เว้ น แต่โ ดยการตกทอดทางมรดก แต่ ห ากไม่ประสงค์ จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนต่อไป ให้ผู้ครอบครองจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้น
ยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้นั้นส่งมอบสัตว์ป่าสงวนให้แก่กรมประมงเพื่อนาไปดาเนินการ
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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(๒) สาหรับซากของวาฬบรูดา้ (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ให้อธิบดีกรมประมง
พิจารณาออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนให้แก่ผู้ครอบครองเพื่อครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมประมงหรือโดยการตกทอดทางมรดก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง
การครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาต
หรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๔ ให้บรรดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๕ บรรดาการดาเนินการใดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อกาหนดเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งได้กระทาไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ แต่การดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ป ฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๑๗ การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หลักฐานการแจ้งการครอบครอง
และใบรับรองที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑๘ บรรดาคาขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อธิบดีเรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอที่กาหนดไว้
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วน เว้นแต่คาขอใดไม่อาจอนุญาตได้ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คาขอนั้น
สิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่
สัมปทาน ใบอนุ ญาต หนั งสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แล้วแต่กรณี ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่ากาหนดอายุของอาชญาบัตร
ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น
มาตรา ๑๒๐ ให้ โ อนเงิน ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บไว้เป็นรายได้
เพื่อบารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาเป็นเงินตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๑ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ ละแห่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการประกาศ
ก าหนดมาก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินและ
ได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้แ ละนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่
๑๗ มิถุน ายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยต้องจัด ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกินยี่สิบปี และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนภายใต้โครงการ
ที่จะดาเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาสั ตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดาเนินโครงการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทากิน และ
มาตรการในการกากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นาออกไป กระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เป็น อันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แ ร่
ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือนาหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทาดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมาย
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื้ออานวยต่อการสงวน อนุรักษ์
คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสั ตว์ป่ าและ
พืชป่าซึ่งมีผลทาให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อจัดให้มีมาตรการใน
การควบคุมการครอบครอง การค้า การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๑๐๔
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และพัฒนาสถาบันครอบครัว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒”

1526
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้า สิ บ วั น นับ แต่วั นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทา
ต่อกัน โดยเจตนาให้ เกิด หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิต ใจ สุขภาพ
เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้บุคคล
ในครอบครัวต้องกระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
“พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติก ารตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หัวหน้าศูนย์” หมายความว่า หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิ บัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวงนั้น
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๒
คณะกรรมการ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัยการสูงสุด และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสิบห้าคน ซึ่งนายกรัฐ มนตรีแต่งตั้งโดยการสรรหาจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ด้ านการส่งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสตรี ด้ า นกฎหมาย
ด้านวัฒ นธรรมและศาสนา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
ด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนา คุ้มครอง ป้องกัน หรือแก้ไขฟื้นฟูบุคคลในครอบครัว อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนดในระเบียบ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีทัศนคติและความประพฤติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว หรือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
(๓) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระทาการอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เคยถูกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระทาการอันเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ
(๗) ไม่เคยถูกดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องมาจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ไม่เคยถูกลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๙) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หากวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ก่อน
ครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ครบวาระการดารงตาแหน่ง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งนั้น
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดประชุมติดต่อกันเกินสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้า ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสามครั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกาหนดแผนงาน มาตรการ และ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๒) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลัก แผนงาน
มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งรายงานผล
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๓) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับ
บทบาทของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
(๔) ส่งเสริมให้มีการสนับสนุน ประสานงาน ติดตามผล และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคม ที่ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๓
ศูนย์ส่งเสริมและคุม้ ครองครอบครัว
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัด และให้กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้มีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลัก แผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๒) ให้ความรู้ความเข้าใจ คาปรึกษาแนะนา และไกล่เกลี่ยประนีประนอม ในเรื่องของปัญหา
เกี่ยวกับครอบครัว รวมทั้งรับแจ้ง รวบรวม และประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการยื่นคาร้องขอหรือคาแถลงต่อศาล และการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๓) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๔) ดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือยื่นคาร้องขอหรือคาแถลงต่อศาลเพื่อดาเนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ รวมทั้งดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งของหัวหน้าศูนย์ในการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
(๕) ดาเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
(๖) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่ออธิบดีและรัฐมนตรี
(๗) ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลาบากตามระเบียบที่รฐั มนตรี
กาหนด
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
ของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลัก แผนงาน
มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยคณะกรรมการ
ต่อไป
(๙) ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการหรือกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวมอบหมาย
มาตรา ๑๔ ให้ พั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ จัง หวัด หรือผู้ ซึ่งพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์ในพื้นที่จังหวัดนั้น สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
การคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือดาเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หัวหน้าศูนย์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าศูนย์มอบหมายเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
มาตรา ๑๕ องค์กรเอกชนใดที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ อาจขอจดทะเบียนเป็น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ศพค.”
คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน การขอจดทะเบียน และการจดทะเบียน เป็น ศพค. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กาหนดในระเบียบ
มาตรา ๑๖ ศพค. อาจยื่ น คาขอเพื่ อ ให้หน่ว ยงานของรัฐพิ จ ารณาให้ก ารช่วยเหลือหรือ
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ด้ า นทรั พ ยากร ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลากร หรื อ ด้ า นอื่ น ใด
ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ
การยื่นคาขอรับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดในระเบียบ
หมวด ๕
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
มาตรา ๑๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ง เสริมและพั ฒนาครอบครัว ให้ ก รมกิจ การสตรีและ
สถาบันครอบครัวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อดาเนินการให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัว เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ศพค.
หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อทาให้มีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวนั้น ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์
ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส การเป็นบิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและ
บุตร บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเรื่องมรดกและพินัยกรรม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือความรู้อื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวและสถาบัน
ครอบครัว
(๓) ความรู้และทักษะในการเลือกคู่ครอง การดารงชีวิตคู่ ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
การควบคุมอารมณ์
(๔) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการตั้งครรภ์ ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร
(๕) ความรู้ในการประกอบอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ การออม การจัดการทรัพย์สิน และ
การเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
(๖) ความรู้ในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิและสวัสดิการ และแนวทางขอรับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
(๗) ความรู้อื่นใดเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดาเนินการ
ให้เกิดการร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ชายหญิงใดประสงค์จะจดทะเบียนสมรส หากมีการร้องขอคาปรึ กษา
หรือคาแนะนาในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
อาจให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตามที่ได้มีการร้องขอนั้น หรือประสานศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัว ศพค. หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ให้ดาเนินการแทนได้
ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนหย่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครัวอาจให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่คู่สมรสซึ่งประสงค์จะจดทะเบียนหย่านั้น หรือประสาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ศูน ย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ศพค. หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ
พัฒ นาครอบครัว ให้ ดาเนิ น การแทนได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความสมัครใจของคู่สมรสดังกล่าว และ
ในการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่คู่สมรสซึง่ ประสงค์จะจดทะเบียนหย่านั้น ให้คานึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของบุตร การคุ้มครองดูแลและให้การศึกษาแก่บุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นสาคัญ หากคู่สมรสดังกล่าว
ยังคงประสงค์ที่จะจดทะเบียนหย่า ให้ น ายทะเบียนดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครัวต่อไป
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
บุคคลในครอบครัว อาจขอคาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวต่อศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว ศพค. หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับการร้องขอดังกล่าวให้คาปรึกษาหรือคาแนะนา
อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อไป
มาตรา ๒๐ ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อทาการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษแก่
บุคคลในครอบครัวและประกาศการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ในกรณีที่ครอบครัวใดประสบความยากลาบากจนถึงขนาดที่ไม่อาจให้การดูแลและเลี้ยงดูบุคคล
ในครอบครัวได้ อาจร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว การให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวที่ประสบความยากลาบากดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กาหนดในระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ (๑)
เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่บุคลากรในสังกัด
ในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการใดประสงค์จะดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่
บุคลากรในสังกัด อาจขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการสนับสนุน ด้านทรัพยากร
ด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร หรือการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนอื่นใด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดในระเบียบ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๖
การคุม้ ครองสวัสดิภาพ
มาตรา ๒๒ การคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นการดาเนินการเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้รับ
ความปลอดภัย มีความสัมพัน ธ์ที่ดี และป้องกันการกระทาความผิดซ้า และให้หมายความรวมถึง
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครองหรือการป้องกันบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
และการป้องกันการกระทาความผิดอาญาซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การส่งเสริมหรือการสนับสนุนไม่ให้เกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๓) การไกล่เกลี่ยหรือดาเนินการให้มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว
(๔) การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ผู้ซึ่งถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๕) การบาบัดฟื้นฟูผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๖) การติดตามดูแลบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
มาตรา ๒๓ ผู้ใดพบเห็นหรือทราบว่ามีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้แจ้งข้อมูล
หรือข่าวสารกรณีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ หรือแจ้งต่อศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวโดยตรง เพื่อให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
การแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจกระทาโดยวาจา เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวเมือ่ ได้กระทาโดยสุจริตย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและไม่ต้องรับผิด
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
มาตรา ๒๔ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวตามที่ได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้า เพื่อดาเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีการกระทาความผิดอาญาซึ่งพนักงาน
สอบสวนเห็นว่ามีลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนส่งสาเนาบันทึก
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไปยังศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ตงั้ อยู่ในท้องที่นนั้ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ได้รับสาเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดังกล่าวดาเนินการ
เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
เห็นว่าเป็นคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานอัยการนั้นแจ้งให้
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวทราบด้วย
เมื่ อได้ รั บแจ้ งตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง หรื อความปรากฏแก่ ศู นย์ ส่ งเสริ มและคุ้ มครอง
ครอบครัวว่ามีการดาเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่เห็นสมควร
หัวหน้าศูนย์อาจยื่นคาขอต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาในระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
เพื่อให้รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของศาลตามมาตรา ๒๙ หรือของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวตามมาตรา ๓๗ ก็ได้
ในกรณี ที่ ศาลที่ พิ จารณาพิ พากษาคดี อาญาได้ รั บค าขอตามวรรคสาม พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า
พฤติการณ์แห่งการกระทาเป็นภัยร้ายแรงและไม่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว จะพิพากษาคดีโดยไม่รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ศ าลที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ าญานั้ น สั่ ง รอการพิ พ ากษาคดี ไ ว้
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวส่งคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือ
เป็นผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสาคัญ
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเห็นสมควรให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ให้ มีอานาจยื่น คาร้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้ โดยให้นาบทบัญญัติต ามหมวด ๑๕
การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
โดยอนุโลม และให้ถือว่าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครั วเป็นองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
อาจเสนอมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวซ้าอีก ประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพอาจเป็นการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกาหนดระยะเวลา
(๒) ห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวก่อเหตุหรือยั่วยุด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยอ้อม อันจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
(๓) ห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเสพสุราหรือสิ่งเสพติดใด ๆ ตามกาหนดระยะเวลา
(๔) ห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้าใกล้หรือเข้าไปในที่อยู่อาศัยของผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว หรือให้ออกไปจากที่อยู่อาศัยของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๕) ห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ รวมถึงการคุกคาม ติดตาม การสะกดรอย การถ่ายภาพ การโทรศัพท์
การส่งข้อความก่อความราคาญด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๖) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับคาปรึกษาแนะนาทางจิตวิทยาสังคม หรือ
การแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๗) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูอาการติดสุรา การพนัน
สิ่งเสพติดใด ๆ หรือพฤติกรรมอื่นใด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการกระทาความรุนแรง ณ สถานพยาบาลหรือ
สถานบาบัด
(๘) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวทาทัณฑ์บน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะไปก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญตาม (๕) หรือก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงหรือ
บุคคลในครอบครัวขึ้นอีก โดยให้ผู้นั้นทาทัณฑ์บนไว้เป็นจานวนเงินตามแต่ศาลจะเห็นสมควร ว่าจะ
ไม่ก่อเหตุร้ายขึ้นอีกตลอดระยะเวลาที่กาหนด โดยจะให้วางประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
(๙) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวส่งมอบอาวุธใด ๆ ซึ่งตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตอ่ ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัวเพื่อให้ครอบครองไว้แทนจนกว่าพฤติกรรมของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
จะเปลี่ยนไป หรือหากผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพียงผู้ครอบครองอาวุธดังกล่าวให้ส่งมอบต่อ
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ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว และให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแจ้งต่อเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์
เพื่อขอรับคืนอาวุธนั้น
(๑๐) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวที่มีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๑๑) ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูหรือเข้ารับการรักษาอื่น
นอกจาก (๖) และ (๗) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) ขอให้ศาลมีคาสั่งถอนอานาจปกครองของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเสียทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน หรือห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวติดต่อเด็กนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ตามระยะเวลาที่ศาลจะเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวได้กระทาต่อเด็กซึ่ งตน
มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู
(๑๓) ขอให้ศาลมีคาสั่งถอนการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้นั้นได้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัวต่อผู้ซึ่งอยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิทักษ์
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยบุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ หัวหน้าศูนย์อาจยื่นคาร้องต่อศาล ขอให้
ศาลมีคาสั่งให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและคุ้ มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้
ในกรณีที่หัวหน้าศูนย์มิได้ยื่นคาร้องต่อศาล แต่ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ ศาลอาจมีคาสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งขอต่ อ ศาลเพื่ อ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ หากศาลเห็ น ว่า
มีเหตุจาเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลใน
ครอบครัว ศาลอาจมีคาสั่งให้ ศูน ย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวดาเนินการให้ความคุ้มครองหรือ
ความช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิ ภาพให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ต้องปฏิบัติตาม ศาลจะกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี เว้นแต่
การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูหรือการรักษาสุขภาพกายหรือจิตใจของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ในกรณี
ที่มีการเสนอข้อมูลทางการแพทย์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ศาลอาจกาหนดเวลาเกินกว่า
หนึ่งปีก็ได้
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวทาทัณฑ์บน และมีการกระทาผิดทัณฑ์บน
ให้นาความในมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๒๙ ศาลอาจมีคาสั่งให้
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ ติดตามกากับให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามคาสั่งและรายงานให้ศาลทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และจะสั่งให้ผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาศาล
เพื่อสอบถามความเป็นไปหรือการปฏิบัติตามคาสั่งศาลก็ได้
มาตรา ๓๔ ผู้อยู่ภายใต้บังคับคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลผู้ใดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอานาจออกหมายจับผู้นั้นมาขังจนกว่าจะปฏิบัติ
ตามคาสั่ง แต่ไม่เกินกว่าหนึ่งเดือน ถ้าผู้นั้นได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ
ในระหว่างการปล่อยชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ความปรากฏต่อศาลเอง หรือจากรายงานของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือจากคาร้องหรือคาแถลงของ
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว
ว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับตัวผู้ก ระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้นั้น
เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจมีคาสั่งยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดไว้หรืออาจมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยเพิ่มเติมหรือลดเงื่อนไขหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพก็ได้
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งจะทาให้เกิดผลกระทบแก่ผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น ศาลจะสอบถามข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้กระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือจะให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวยื่นคาแถลงเป็นลายลักษณ์อั กษรต่อศาล เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของศาลก่อนที่จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้

1540
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัวและศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ประกอบกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวถูกดาเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย หากผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวได้ปฏิบัตติ ามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้ว
ให้ความผิดทางอาญานั้นมีผล ดังต่อไปนี้
(๑) หากการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๕ มาตรา ๓๗๙
มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๗ และมาตรา ๓๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้
(๒) ในคดีอาญา ให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญารับฟังผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพ และนามาประกอบการพิจารณาว่าเป็นเหตุอันควรปรานีในการรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษ
ตามมาตรา ๕๖ หรือเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) การกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นคดีอาญาซึ่งผู้กระทาความผิดได้กระทา เนื่องจาก
ตนเองถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงหรื อ ถู ก กระท าโดยมิ ช อบซ้ ากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง และได้มีการยื่นคาแถลงเพื่อประกอบการพิจารณา
ของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้ว ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา ๓๗ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่หากรอช้าไปจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ
ของบุคคลในครอบครัว ซึ่งไม่อาจขอต่อศาลตามมาตรา ๒๙ ได้ทันการณ์ ให้หัวหน้าศูนย์มีอานาจ
ออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖) และ (๙) ชั่วคราวได้เท่าที่จาเป็น
มาตรา ๓๘ เมื่ อ ได้ มี ค าสั่ ง คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพตามมาตรา ๓๗ แล้ ว ให้ หั ว หน้ า ศู น ย์
ยื่นคาร้องพร้อมกับส่งคาสั่งดังกล่าวต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้ออกคาสั่งนั้น หากศาลพิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วย ให้คาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นมีผลใช้บังคับได้ต่อไป ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบกับคาสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ให้ศาลทาการไต่สวนและมีคาสั่งโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ศาลจะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพิกถอนคาสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าว หรือจะสั่งเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๙ เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๒๓ หรือมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีอาญาอันมีลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวแล้ว ห้ามผู้ใดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว
หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่ง จะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลผู้นั้น และในการเปิดเผยต้องไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
ถ้าหากการเปิดเผยนั้นจะเป็นการรุกล้าสิ ทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะทาการเปิดเผยไม่ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวต้องดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วย
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ เมื่อได้พบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
หรือได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๓
(๒) มีหนังสือเรียกผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด เพื่อประกอบ
การพิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๓) ตรวจสอบ ประเมินสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อเท็จจริงและสาเหตุเกี่ยวกับการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว รายงานความเห็นหรือผลการตรวจของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้อง และ
สรุปประมวลผล เพื่อให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณา
ออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือดาเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) ดาเนินการให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือและความคุ้มครอง
ในเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว ได้เข้ารับการตรวจรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ได้รับคาปรึกษาแนะนาจาก
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนได้รับการเยียวยา บาบัดฟื้นฟู หรือการช่วยเหลืออืน่ ใด
ตามความเหมาะสม
(๕) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตารวจ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อดาเนินการตาม (๔)
(๖) ค้นเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาและช่วยเหลือผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๗) จัดทารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อหัวหน้าศูนย์เมื่อได้ดาเนินการเรื่องใดแล้วเสร็จ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ใดเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามที่ศาลสั่งหรือหัวหน้าศูนย์มอบหมาย
การค้นตาม (๖) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอาจถูกประทุษร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย
ให้ดาเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๔) และ (๖) ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ (๑) (๔) หรือ (๖) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ ผู้ใดถูกพิพากษาลงโทษจาคุกและคดีถึงที่สุดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ซึ่งต้องรับโทษโดยมีเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ (๓) ถ้าผู้นั้นยังไม่ได้รับโทษ หรืออยู่ในระหว่าง
การรับโทษตามคาพิพากษา ผู้นั้นเอง บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว อาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด เพื่อขอให้ศาลดาเนินการไต่สวนและกาหนดโทษแก่
ผู้นั้นเสียใหม่ได้
มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตอ่ ไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการกาหนดฐานความผิดอาญาที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน
การลดการกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้ง
การกระทาความผิดซ้า และหน้าที่และอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในปัจจุบัน นอกจากนี้ ไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เกิดความซ้าซ้อนกับการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา สมควรยกเลิกความผิดอาญาฐานกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว และกาหนดมาตรการในการส่งเสริม พัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครั ว อัน เป็ นองค์ป ระกอบพื้น ฐานที่สาคัญของสังคม รวมทั้งคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจาก
การกระทาความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและกาหนดให้มีการบาบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ถูกกระทาการ
ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ งเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาและคุม ครอง เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๗๑
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนสิบสามคน ได้แก่ รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุม ชน
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อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อานวยการธนาคารออมสิน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญญั ติส่ งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ อ ธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้แ ทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แ ทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้ แ ทนสานั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ผู้ แ ทนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจานวนสี่ ค น
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
ในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ
หนึ่ ง คน ด้ า นการเงิ น หนึ่ ง คน และด้ า นการค้ า และอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง คน ในกรุ ง เทพมหานคร
เป็นกรรมการ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(๒) ในจังหวัดอื่น ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
ผู้แ ทนธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตรที่มีส าขาตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด นั้น หนึ่ง คน ผู้แ ทน
ธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผู้แทนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหนึ่งคน
ผู้ แ ทนวิ ส าหกิ จ ชุ มชนจ านวนหกคนซึ่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด แต่ งตั้ ง จากบุ คคลซึ่ งได้ รั บการสรรหาจาก
ผู้ดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ
หนึ่งคน ด้านการเงินหนึ่งคน และด้านการค้าและอุตสาหกรรมหนึ่งคน ในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ
และเกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาหน้าที่เป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
(๒) จัดทาแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
(๔) จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
การประกอบการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
(๕) จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการประกอบการ การนาวัตถุดิบ
ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้านที่จาเป็นแก่วิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าการบริหาร
งานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด
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(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ท าหน้ า ที่ และรั บ ผิ ด ชอบงานตามวรรคหนึ่ งที่ เ กี่ ย วกั บ งานของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
“มาตรา ๒๖/๑ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกและลดขั้นตอนของวิสาหกิจชุมชน
ในการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสานักงานเกษตรจังหวัด
แล้วแต่กรณี ทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง ประสานงาน ติดตามผลการดาเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชน
ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์
จะดาเนินการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาขอจากวิสาหกิจชุมชนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งคาขอไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตรอาจจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวิธีการในการดาเนินการรับเรื่องและส่งต่อคาขอในเรื่องต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๖/๒ เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ให้ การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนซึ่งได้จัด ตั้งเป็นนิติบุคคล ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์
ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวันยื่นคาขอจัดตัง้ เป็นนิติบคุ คล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กับ วิส าหกิจ ชุม ชนซึ่ง ได้จัด ตั้ง เป็น นิติบุค คลนั้น โดยมีห นัง สือ รับ รองจากกรมส่ง เสริม การเกษตร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ใน
ตาแหน่งต่อไปจนครบวาระ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับจังหวัด ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และ
กาหนดหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นผู้ประกอบกิจ การขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ต่อ ไป
ตลอดจนสมควรกาหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสานักงานเกษตรจังหวัดทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง
ประสานงาน ติดตามผลการดาเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจชุมชนใน
การติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์
ให้ แก่วิส าหกิจ ชุ มชนเพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิน กิ จ การของวิส าหกิจ ชุมชนที่จั ดตั้ งเป็น นิติ บุ คคลนั้ น ด้ ว ย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ง เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

๒

พระราชบัญญัตสิ ง เสริมวิสาหกิจชุมชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๓๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็นและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” หมายความว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิจ เพื่ อ สั ง คมหรือ
ผู้ซึ่งผู้อานวยการมอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ น ายกรั ฐมนตรีรัก ษาการตามพระราชบั ญญัตินี้ และให้มี อานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
วิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๕ กิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์
ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจาหน่ายสินค้าหรือการบริการ เว้นแต่กิจการ
ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจาก
การจาหน่ายสินค้าหรือการบริการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๓) นาผลกาไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) และแบ่งปันกาไร
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลกาไรทั้งหมด โดยให้ถือว่าการลงทุน
ในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะตาม (๑) หรือการขยายกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดเป็นการนาผลกาไรไปใช้เพื่อสังคม
(๔) มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เว้นแต่พ้นกาหนดสองปีนับถึง
วันยื่นคาขอจดทะเบียนเพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรื อผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๕) เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระทาของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
การคานวณกาไรและการแบ่งปันกาไรตาม (๓) และการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๖ การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
(๒) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ ไ ม่ป ระสงค์จ ะแบ่ ง ปัน กาไรให้ แ ก่ผู้ เ ป็ นหุ้ นส่ วนหรื อ ผู้ ถือ หุ้ นตาม (๑)
ให้สามารถดาเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดได้ โดยให้ถือว่าวัตถุประสงค์ในการนา
ผลกาไรไปใช้เพื่อสังคมเป็นการแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น
การเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๗ กิจการใดประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ยื่นคาขอจดทะเบียนต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สานักงานประกาศกาหนด โดยคาขอต้องประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของนิติบุคคล
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือมติของคณะกรรมการ
ของนิติบุคคล
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิ ถ้ามี
(๖) หนั ง สื อ แสดงเจตนารมณ์ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมและรายละเอี ย ดของกิ จ การ
ซึ่งดาเนินกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒)
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๘ เมื่อสานักงานได้รับคาขอจดทะเบียนและนายทะเบีย นเห็นว่ากิจการที่ยื่นคาขอ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละลั ก ษณะตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ให้ น ายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย นและ
ออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแก่กิจการนั้น และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
กิจการที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง อาจใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบในชื่อกิจการ
ตามใบสาคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าวก็ได้
การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า การบริการ หรือการอื่น ๆ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน
ตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ใน
สาระสาคัญ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดดังกล่าว
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การขอและการออกใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมต้ อ งด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕ และ
หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖) รวมทั้งปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทารายงาน
ทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นทุกปีโดยผู้สอบบัญชีที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและกากับดูแลการดาเนินงานของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้วิสาหกิจเพื่อสังคม
จัดทารายงานผลการประกอบกิจการประจาปี รายงานทางการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี และรายงาน
ผลลัพธ์จากการดาเนินกิจการเพื่อสังคมยื่นต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดไม่ดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจ
เพื่อสังคมนั้นดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๑๓ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีหน้าที่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดไม่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กาหนด
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจานวนเงินสมทบที่ไม่นาส่งหรือนาส่งไม่ครบ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ วิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล และให้นายทะเบียนลบชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น
ออกจากทะเบียน และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
ในการเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม นายทะเบียนจะกาหนดเงื่อนไขให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธาน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนแปดคน ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จานวนสามคน ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จานวนสามคน
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น จานวนสองคน โดยผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจะต้องมาจาก
ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการเงิ น ด้ า นการลงทุ น ด้ า นกฎหมาย ด้ า นสื่ อ สารมวลชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม
ด้านการตลาด หรือด้านการออกแบบ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งด้านละไม่เกินหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จานวนไม่เกินสามคน
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
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(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
เป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่ง ที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งเร่งรัด
ให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่สานักงานเสนอ
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(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกาหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมโดยการกาหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามมาตรา ๕๙ (๒) มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา
๕๙ (๓) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๔) และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรแก่
บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๖๓
(๔) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๖) จัดให้มีสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๗) กาหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนาส่งเงินสมทบหรือเสียเงินเพิ่มเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๓
(๘) ให้ความเห็นชอบความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างสานักงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๑
(๑๐) ควบคุมดูแลสานักงานให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานและงบประมาณของสานักงาน
รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับสานักงานในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการจาหน่ายทรัพย์สินจาก
บัญชีเป็นสูญ รวมทั้งการดาเนินการหรือการบริหารงานอื่นที่จาเป็นของสานักงาน
(ข) การสรรหา การจ้ า ง การปฏิ บั ติ ง านและการประเมิ นผลงานของผู้ อ านวยการ
การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ง) การก าหนดเครื่อ งแบบผู้อ านวยการ เจ้ า หน้า ที่ และลู ก จ้า งของสานักงานและ
เครื่องหมายของสานักงาน
(จ) การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงานของ
สานักงานตามมาตรา ๒๕ (๖)
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ
(๑๒) กากับการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่พิจารณา
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้กรรมการผู้นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ตอบข้ อ ซั ก ถามเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ แล้ ว ต้ อ งออกจากที่ ประชุ ม โดยจะ มี
มติในเรื่องนั้นมิได้ การลงมติในเรื่องดังกล่าวให้กระทาโดยลับ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทาการแทนตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ต อบแทนอื่ น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ส่วนที่ ๑
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ให้สานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกากับของนายกรัฐมนตรี
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กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๔ ให้สานักงานรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และ
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ
บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๓) ให้คาแนะนา ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ
ในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
(๕) ให้ คาปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขออนุมัติ
อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
(๖) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้สามารถพัฒนา
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
(๗) วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสาเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในประเทศ และจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(๘) เป็น ศูน ย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ
(๙) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน
มาตรา ๒๕ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ทาความตกลงหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๔) ถือหุ้นหรือร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๗) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของสานักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การถือหุ้นหรือการเข้าร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้สานักงาน
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๒) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้สานักงานขาดความเป็น
อิสระหรือความเป็นกลาง
มาตรา ๒๗ บรรดารายได้ของสานักงานไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีมีเหตุจาเป็นหรือสมควร สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนารายได้
ของสานักงานในจานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๘ การใช้จ่ายเงินของสานักงาน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการของสานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสานักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๙ ให้ สานั กงานมีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารงานของสานักงานภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การสรรหาและการจ้างผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือการบริหาร
จัดการองค์กร
(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
มาตรา ๓๒ ผู้อานวยการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่กระทากับสานักงาน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่สานักงานเป็นผู้ถือหุ้น
ให้นาความในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่รองผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสานักงานด้วย
มาตรา ๓๓ ผู้อานวยการมีว าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๔ ผู้อานวยการจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ หรือกระทาการ
อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
(๖) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔

1565
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติของคณะกรรมการให้ถอดถอนผู้อานวยการออกจากตาแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
มาตรา ๓๖ ให้ ผู้อานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ
(๓) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน รวมทั้งรายงาน
ทางการเงินและการบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสานักงาน
มาตรา ๓๗ ผู้อานวยการมีอานาจ
(๑) แต่งตั้งรองผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อานวยการเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ า มี ร องผู้ อ านวยการหลายคน ให้ ร องผู้ อ านวยการที่ ผู้ อ านวยการมอบหมายเป็ นผู้ รั กษาการแทน
ถ้าผู้อานวยการมิได้มอบหมาย ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือไม่มีผู้รักษาการแทนผู้อานวยการ หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้อานวยการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตัง้ ให้ผอู้ านวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมี หน้าที่และอานาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และ
อานาจเช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทนของสานักงาน
เพื่อการนี้ ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็น ไป
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อานวยการหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการกระทาโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผูกพันสานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๑ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทา
รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของสานักงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องจัดให้มี
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสานักงาน ตลอดจนรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีเจ้าหน้าที่ของสานักงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้อานวยการพิจารณาแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้
มาตรา ๔๒ ให้สานักงานจัดทารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของสานักงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ
มาตรา ๔๓ ให้บุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน โดยให้
แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล
ตามเป้าหมายเพียงใด
ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องส านั ก งานท ารายงานผลการสอบบั ญ ชี เ สนอต่ อ คณะกรรมการภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๔ ให้สานักงานทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว รายงานทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า และ
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา ๔๕ การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานให้ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
การประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การพัฒนาองค์กร และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
ส่วนที่ ๒
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๔๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสมทบและเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓
(๒) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๕) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้กองทุนขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๔๗ บรรดารายได้ของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๘ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมกู้ยืมสาหรับดาเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้ ต้องมีกาหนดเวลา
ไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายกาหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อนาไปใช้
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๔) ให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดาเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับ
การก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
(๕) ให้ความช่วยเหลืออื่นทางการเงินตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงการคลังคนหนึ่ง
(๓) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสี่คน โดยจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม การเงินการธนาคาร
การบริหารธุรกิจ หรือการลงทุน
(๔) ผู้อานวยการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๕๐ ให้ น าความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๙ (๓) ด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๔๘
(๓) ออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เป็ นไป
ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) จัดทารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๒) และการออกระเบียบตาม (๓) และ (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
มาตรา ๕๒ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๕๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทาการแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
คณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๔ ให้กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทารายงาน
ทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
มาตรา ๕๖ ให้สานักงานจัดทารายงานทางการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ
มาตรา ๕๗ ให้บุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของกองทุนทุกรอบปีบัญชี และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ข้อวิเคราะห์ว่าการดาเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด
ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๕๘ ให้สานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ
ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๔
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๕๙ วิสาหกิจเพื่อสังคมอาจได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังต่อไปนี้
(๑) ความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๕)
(๒) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(๓) สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๔) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม (๒) (๓) และ (๔) ในลักษณะใดให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริม
และสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ เมื่อมีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๐ แล้ว
หากวิสาหกิจเพื่อสังคมรายใดประสงค์จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนตามมาตรา ๕๙ (๑)
ให้ยื่นคาขอพร้อมรายละเอียดโครงการต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รับคาขอและรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าวแล้ว หากเห็ น สมควรให้ อนุ มัติการส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้แก่วิสาหกิจ
เพือ่ สังคมรายนั้น
เมื่อสานักงานได้อนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมรายนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุนดังกล่าว
มาตรา ๖๒ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมรายใดประสงค์ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี อ ากร
ตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๕๙ (๒) สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๓) หรือ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๔) แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๓ บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีอากรตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเฉพาะการบริจาคเงินให้แก่กองทุนหรือให้การสนับสนุน
กิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็น
การลงทุนในกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือการให้เงินสนับสนุนกิจการหรือการดาเนินงาน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัต กรรม หรือองค์ความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านการผลิต การตลาด และ
การบริหารจัดการ
บุคคลใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในลักษณะใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๔ บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ ใดประสงค์จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๖๓ ให้ดาเนินการตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๖๕ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนใดตามมาตรา
๔๘ (๓) หรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๔๘ (๔) ซึ่งประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
ให้ยื่นคาขอพร้อมรายละเอียดโครงการต่อสานักงาน โดยให้นาความในมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การกากับดูแล และการเพิกถอนการจดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๖๖ ให้สานักงานมีหน้าที่ติดตามและกากับดูแลให้วิสาหกิจเพื่อสังคมดาเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕ หนั ง สื อ แสดงเจตนารมณ์ ก ารจั ด ตั้ งวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั งคม
ตามมาตรา ๗ (๖) และตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สานักงานอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแทนได้
มาตรา ๖๗ สานักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖)
โดยสานั กงานอาจมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ดาเนินการแทนและจัด ทารายงานผล
การดาเนินการเสนอต่อสานักงานได้
มาตรา ๖๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในระหว่างเวลาทาการ เพื่อสอบถามข้ อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ตามความจาเป็น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร
มาตรา ๖๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัว
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๗๐ เมื่อปรากฏว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และหนังสือแสดงเจตนารมณ์
การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖)
(๒) ไม่จัดทารายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดตามมาตรา ๑๒
(๓) ไม่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๓
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทาขึ้นกับสานักงานโดยไม่มีเหตุอันควรตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีอื่น
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ วิสาหกิจเพื่อสังคมปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และให้ประกาศ
การเพิกถอนการจดทะเบียนให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การเพิกถอน
การจดทะเบียน ให้แจ้งในประกาศนั้นด้วยว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
การเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคสอง ในกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ (๒)
(๓) หรือ (๔) ให้สานักงานแจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น เพื่อให้
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ให้ น าความในวรรคสามไปใช้บังคับแก่ การแจ้งหน่ว ยงานหรื อนิติบุคคลอื่นที่เ กี่ยวข้ อ งด้ ว ย
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ กิ จ การใดที่ น ายทะเบี ย นไม่ รั บ จดทะเบี ย นตามมาตรา ๘ หรื อ วิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคมใดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ แล้วแต่กรณี กิจการหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น
อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวเป็น หนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งจากนายทะเบียน

1573
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)
และ (๓) ประเภทละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการคลัง ด้านกฎหมาย ด้านการพาณิชย์ หรือ
ด้านการพัฒนาสังคม
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและให้ประกาศให้สาธารณชนทราบ
เป็นการทั่วไป
มาตรา ๗๒ ให้ ก รรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๖
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
มาตรา ๗๓ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมจากสานักงาน ให้จดแจ้งต่อ
นายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึง่ ให้กาหนดการดาเนินการของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการกากับดูแล
กลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
มาตรา ๗๔ ให้สานักงานจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในการประกอบ
กิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
การใช้เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
หมวด ๗
สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาตรา ๗๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
ให้สานักงานกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมซึ่งต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หกสิบวันก่อนวันประชุม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๖ สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๒) การสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๓) การกาหนดแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ สังคมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๔) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗๗ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมและกลุ่ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมใดจะเข้ า ร่ ว มประชุ ม สมั ช ชา
ให้ลงทะเบียนต่อสานักงานตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานกาหนด
นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะกาหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้
หมวด ๘
โทษทางปกครอง
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องชาระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่นบาท
ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไข หรือ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
มาตรา ๗๙ ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา ๗๘ ไม่ชาระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับทางปกครอง ในการนี้
ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้นามาตรการ
กักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับแก่ผู้นั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๐ ถ้าบุคคลผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๙ มิได้ปฏิบัติตามคาสั่งตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง
ผู้นั้นต้องชาระค่าปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นค่าปรับ
ตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๒ ถ้าผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๗๘ เป็นนิติบุคคล และการกระทาความผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือ
ไม่ ก ระทาการจนเป็น เหตุใ ห้ นิ ติบุ คคลนั้ นกระท าความผิด ผู้ นั้ น ต้องรับโทษตามที่บั ญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้นด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๓ ให้ ค ณะกรรมการสร้ า งเสริ มกิ จการเพื่ อสั งคมแห่ งชาติ ต ามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๓) ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ในระหว่างที่ยังไม่มี การแต่งตั้งผู้อานวยการ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการตามมาตรา ๒๙
ซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า การบริการ หรือการอื่น ๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนตามมาตรา ๕
และมาตรา ๗ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอแล้ว
ให้ประกอบกิจการโดยใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่รับจดทะเบียน
จากนายทะเบียน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้บุคคลนั้ นดาเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งไม่รับจดทะเบียน
มาตรา ๘๖ กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสั งคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นคาขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องดาเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาเนินงานในหน้าที่ของสานักงาน
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มกี ารจัดตั้งสานักงานซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๘ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
กาหนดงบประมาณ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นใด
อันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๙ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
สานักงานในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสานักงานไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง จัดทาประกาศตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ และ
จัดทาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับสานักงานตามมาตรา ๑๙ (๑๐) ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม
หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมอื่ น หรื อ คื น ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมอั น เป็ น กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม สมควรได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยกาหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ ได้ รั บการจดทะเบี ยน และจั ดตั้ งส านั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคมเพื่ อให้ ความช่ วยเหลื อและพั ฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๒) ของ ข. ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กาหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการว่าจะต้อง
ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติ ด หรือความผิ ดตามกฎหมายว่ าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งลักษณะต้อ งห้ามดังกล่ าวเป็นการตัดโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคใน
การกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติของผู้เคยกระทาความผิดดังกล่าวหลังจากพ้นโทษ จึงสมควรยกเลิกลักษณะ
ต้องห้ามนั้น โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้เคยกระทาความผิดเหล่านี้สามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็น
ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒

พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๐๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรการเงินชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึน้ เพื่อเก็บออมเงินสะสม
รวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และมีการให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
“สถาบั น การเงิ น ประชาชน” หมายความว่า องค์ ก รการเงิ นชุม ชนซึ่ งได้จ ดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้
“บริการทางการเงิน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การเป็นตัวแทนการรับชาระเงิน
และการโอนเงิน หรือการให้บริการทางการเงินอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งทาหน้าที่สนับสนุน
และประสานงานการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินประชาชน” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

1584
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินระดับชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง ด้านการบัญชี ด้านการบริหารความเสี่ยงหรือ
การประกันภัย และด้านเทคโนโลยี ด้านละหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการใน
สานักงานซึ่งผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่แทนก็ได้
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้อง
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อยสามคน
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดองค์กรการเงินชุมชนตามมาตรา ๓ และกาหนดธนาคารผู้ประสานงานตามมาตรา ๓
ประกอบกับมาตรา ๔๕
(๓) กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสถาบัน
การเงินประชาชน
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๒๖
(๕) กาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา
๒๘ (๗)
(๖) กาหนดอัตราขั้นสูงของเงินที่จ่ายเป็นเงินรางวัลของกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชน ตามมาตรา ๔๐ (๓)
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หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรา ๔๒
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแลตามมาตรา ๔๔
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทารายงานการดาเนินงานของธนาคาร
ผู้ประสานงานตามมาตรา ๔๗
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๔๘
(๑๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนของ
ผู้ตรวจสอบและกาหนดแบบให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๕๖
(๑๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการของสถาบันการเงินประชาชนให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิด ชอบ
งานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ
หมวด ๒
สถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๑๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ซึ่งผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังมอบหมายเป็นนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนา กากับดูแล และตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ออกระเบียบหรือคาสั่งเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของนายทะเบียน
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและจดทะเบียน
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก
และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
สถาบันการเงินประชาชนต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าเท่า ๆ กัน โดยสมาชิกแต่ละคน
ต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องชาระครั้งเดียวเต็มมูลค่า
มาตรา ๑๖ องค์กรการเงิน ชุมชนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ขององค์กรการเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน
(๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
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หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
(๔) มีผลการดาเนิ น งานเป็น กาไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน และในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม
สมาชิกต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ใน
การดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๑๗ ให้ ที่ประชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
เพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต่อธนาคารผู้ประสานงาน พร้อมด้วย
เอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยสาเนารายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กรการเงินชุมชนนั้น
(๒) ทะเบี ย นสมาชิกพร้อ มลายมือ ชื่อและทะเบีย นหุ้นที่แต่ละคนจะถือ เมื่อได้จดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว
(๓) ร่างข้อบังคับตามมาตรา ๒๓
เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับคาขอจดทะเบียนและเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอคาขอ
จดทะเบียนและเอกสารนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
แบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๘ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ ค าขอจดทะเบี ย นจากธนาคารผู้ ป ระสานงานแล้ ว
ให้ น ายทะเบี ย นพิ จ ารณาคาขอจดทะเบีย น หากเห็ นว่ าองค์ก รการเงิ นชุ ม ชนตามที่ ขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการจัดตั้ง
สถาบันการเงินประชาชนตามที่ขอจดทะเบียนจะเป็นประโยชน์แก่ชุม ชน โดยนาความเห็นที่ธนาคาร
ผู้ประสานงานเสนอมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสาคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินประชาชนนั้น
สถาบันการเงินประชาชนที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือไปยังองค์กรการเงินชุมชนนั้นโดยไม่ชักช้า
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หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

องค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการ โดยยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนใดแล้ว ให้ผู้แทนองค์กร
การเงินชุมชนตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนนั้นไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๑
ให้ ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๑๗ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงิน
ประชาชน
ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนภายหลังวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๐ นัดสมาชิกมาประชุมกัน
เป็น การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบัน
การเงิน ประชาชน เพื่อตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๒๒ สถาบันการเงินประชาชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรการเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนนั้นทั้งสิ้น
มาตรา ๒๓ ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สถาบันการเงินประชาชน” นาหน้า
(๒) ที่ตั้งสานักงานของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) พื้นที่ในการดาเนินงาน ซึ่งต้องไม่เกินเขตตาบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน
และเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับตาบลหรือแขวงอันเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๔) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจน
การจ่ายคืนค่าหุ้น
(๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสถาบันการเงินประชาชน
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(๖) คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้า มของสมาชิก วิ ธี รั บ สมาชิ ก การพ้ น จากสมาชิ ก ภาพ
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๘) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชน
(๙) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
(๑๐) ธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน
มาตรา ๒๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนา
ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ ลงมติ
เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสถาบันการเงินประชาชน ให้สถาบัน
การเงินประชาชนคืนใบสาคัญรับจดทะเบียน และให้นายทะเบียนออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
ให้แก่สถาบันการเงินประชาชนด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชือ่ ของสถาบันการเงินประชาชนนัน้ ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่มีต่อบุคคลภายนอก
ให้นามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชนใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อในทางธุรกิจว่า
“สถาบันการเงินประชาชน” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ ๒
การดาเนินงานและการกากับดูแล
มาตรา ๒๖ ให้สถาบันการเงินประชาชนกระทากิจการได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕ ซึ่งรวมถึง
(๑) รับฝากเงินจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ในการดาเนินงาน
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(๒) ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
(๓) เป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน
(๔) ฝากเงิ น หรื อ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ประชาชน ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ หรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ
(๖) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่ดาเนินการหรือใช้ประโยชน์ตามสมควร
(ข) เป็นการได้มาจากการชาระหนี้ หรือจากการประกันต้นเงินที่ให้กู้ยืมไปแต่ตอ้ งจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถาบันการเงินประชาชน
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้จาหน่ายภายในกาหนดเวลาอื่น
(๗) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน
โดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรกาไรของสถาบันการเงินประชาชน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๘) กระทากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการเงินประชาชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก
กรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง กรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เว้นแต่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้เป็นกรรมการต่อไปได้
อีกวาระหนึ่ง
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนตาแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ
ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๘ กรรมการสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี
(๓) เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนนั้น กรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ประชาชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
สถาบันการเงินประชาชน และต้องรับผิด ชอบร่วมกันในการบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนนั้น
ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การชาระค่าหุ้นนั้น ได้ชาระกันจริง
(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายกาหนดไว้
(๓) การให้สถาบันการเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทน
สถาบันการเงินประชาชนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนทาการแทน หรือจะทาสัญญาให้บคุ คลภายนอก
เป็นผู้จัดการก็ได้
มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและผู้จัดการสถาบันการเงิน
ประชาชนให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่กาหนด
มาตรา ๓๒ ให้ ค ณะกรรมการสถาบั น การเงิ น ประชาชนจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สมาชิ ก เป็ น
การประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสถาบันการเงิน
ประชาชนนั้น
การประชุมใหญ่คราวอื่นให้เรียกว่า ประชุมใหญ่วิสามัญ

1593
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนขาดทุนถึงครึ่งหนึง่ ของจานวนทุนที่ชาระแล้ว คณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบ
เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการขาดทุนนั้น
มาตรา ๓๔ สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือจานวน
ตามที่กาหนดในข้อบังคับจะลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่แจ้งคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
ให้สมาชิกทุกคนทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๓๖ การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกอาจมอบอานาจให้บุคคลในครอบครัวมาประชุมแทนตนได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๓๗ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมและมิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๓๘ ประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่ ในกรณี
ที่ไม่มีประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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มาตรา ๓๙ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน สมาชิกหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) การเลือกกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ในวาระที่สองให้เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ การจั ด สรรกาไรสุท ธิประจาปีของสถาบันการเงิ นประชาชน ให้ จั ด สรรเป็น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุน
ของสถาบันการเงินประชาชนหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารอง ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้
ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามจานวนหุ้นที่ถือ
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิกได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินประชาชน
ในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน
ประชาชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๕) เป็นเงินสารองอื่น
มาตรา ๔๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว สถาบันการเงินประชาชนอาจโอนทุนสารอง
ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของสถาบันการเงินประชาชนนั้นได้
มาตรา ๔๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๔๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาทะเบียนดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนกาหนด
(๑) ทะเบียนสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อของสมาชิกที่ถือหุ้น มูลค่าหุ้น จานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ชาระค่าหุ้น
มาตรา ๔๔ การดาเนินงานและการกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๑) การให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่
(๒) การดารงเงินกองทุน
(๓) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ส่วนที่ ๓
การสนับสนุนและประสานงาน
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดผู้ทาหน้าที่เป็นธนาคารผู้ประสานงาน
มาตรา ๔๖ ให้ธนาคารผู้ประสานงานมีหน้าที่สนับสนุ นและประสานงานการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินประชาชน และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อ
คณะกรรมการ
(๒) สนั บสนุ น ช่ว ยเหลือ และแนะนาการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน โดยเน้นพื้นที่
ที่มีศักยภาพและมีการดาเนินการให้บริการทางการเงินอย่างเข้มแข็ง
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(๓) รับคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากองค์กรการเงินชุมชนพร้อมทั้งจัดทา
ความเห็นประกอบการพิจารณา เพื่อนาเสนอต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗
(๔) จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน ระบบทะเบียน
ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี ระบบความปลอดภัย หรือระบบอื่นใดสาหรับสถาบันการเงินประชาชน
(๕) จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมซึ่งรวมถึงข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก สาหรับสถาบันการเงินประชาชน
(๖) จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบมาตรฐานการให้บริการของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๗) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่สถาบันการเงินประชาชน
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานการให้บริการของสถาบันการเงินประชาชน
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๗ ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๙ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้กับ
สถาบันการเงินประชาชนและนายทะเบียนทราบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการเข้าถึง
ข้อมูลตามมาตรา ๔๖ (๕) และมาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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ส่วนที่ ๔
การจัดทาบัญชีและสอบบัญชี
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๕๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีบัญชีของสถาบัน
การเงินประชาชน
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
นาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนนั้น
มาตรา ๕๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินประชาชนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนา
รายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีซงึ่ ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัตแิ ล้วไปยังนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่นั้น และเผยแพร่เป็นการทั่วไป
มาตรา ๕๔ ให้สถาบันการเงินประชาชนเก็บรักษางบการเงินประจาปีตามมาตรา ๕๒ และ
รายงานประจาปีตามมาตรา ๕๓ พร้อมทั้งข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนและกฎหมายว่าด้วย
สถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้
มาตรา ๕๕ ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งทุกปีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกตั้งกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
หมวด ๓
การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงินประชาชนใดกระทาการฝ่ าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกระทาการหรืองดเว้นกระทาการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือ
ประชาชน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
สถาบันการเงินประชาชนนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนเพื่อตรวจสอบในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการของสถาบันการเงินประชาชนได้ และเมื่อได้เข้าไปและ
ลงมือทาการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรื อ
นอกเวลาทาการของสถานที่นั้นได้
(๒) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน
ประชาชน มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือให้ส่งรายงานการประชุม
หรือเอกสารใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่จาเป็นแก่การตรวจสอบได้
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสถาบันการเงินประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบซึ่งต้องไม่เกิน หกสิบวัน ในการออกคาสั่งยึด หรืออายัด ดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผล
ความจาเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น
ให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการและนายทะเบียนตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๕๖ ผู้ ต รวจสอบต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตัว
ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
หรือในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการเงิน
ประชาชนหรือสมาชิก ให้นายทะเบียนมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนระงับการปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง
หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
(๓) ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๔) มีคาสั่งถอดถอนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหรือผู้จัดการ
สถาบันการเงินประชาชน โดยให้ถือว่าคาสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมใหญ่
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะ ให้นายทะเบียนตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราว มีอานาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนบางคนพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสถาบันการเงินประชาชนพ้นจาก
ตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้ งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการสถาบันการเงินประชาชนไม่ได้ตามกาหนดเวลา
ให้ถือว่าคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วยกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
เท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้อง
มีกรรมการสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
มาตรา ๖๒ คาสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ สถาบันการเงินประชาชนใดมีผลการดาเนินงานขาดทุนติดต่อกันเกินสามปี หรือ
ขาดทุนเกินร้อยละยี่สิบของจานวนทุน ให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะและ
การดาเนินงานต่อนายทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
โครงการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผนดาเนินงาน
(๒) ขั้นตอนที่ทาให้ลดผลขาดทุนของสถาบันการเงินประชาชน
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หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ระยะเวลาที่จะดาเนินการให้สาเร็จตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนได้รับโครงการแล้ว จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับโครงการ และให้แจ้งสถาบันการเงินประชาชนทราบภายในเวลาดังกล่าว
ในการนี้ จะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนไม่เสนอโครงการภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือโครงการ
ที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่ดาเนินการตามโครงการ หรือดาเนินการไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกาหนดตามวรรคสอง ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร หรือสั่งเลิก
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
หมวด ๕
การเลิกสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๖๔ สถาบันการเงินประชาชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดให้เลิก
(๓) ล้มละลาย
(๔) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๖๓
(๕) ทุนที่ชาระแล้วต่ากว่าห้าแสนบาทเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ให้สถาบันการเงินประชาชนที่เลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนปิดประกาศการเลิกสถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๖๕ สถาบั น การเงิ น ประชาชนที่ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตามมาตรา ๖๓ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง และ
ให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๖ เมื่ อ สถาบั น การเงิ น ประชาชนใดเลิ ก ไปด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
มาตรา ๖๔ ให้จัดการชาระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๖ การชาระบัญชี
หมวด ๖
การชาระบัญชี
มาตรา ๖๗ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๖๘ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุนายทะเบียนสั่งให้เลิก
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๖๙ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่ นนอกจากล้มละลาย
หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้ก็ได้
มาตรา ๗๐ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด มาใช้บังคับกับการชาระบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนโดยอนุโลม
ในระหว่างการชาระบัญชี ให้ถือว่าสถาบันการเงินประชาชนนั้นยังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็น
เพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๗๑ ผู้ชาระบัญชีที่นายทะเบียนแต่งตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนกาหนด
ผู้ชาระบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมใหญ่กาหนด
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หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๒ ในหมวดนี้
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) กรรมการของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งสถาบันการเงินประชาชนแต่งตั้ง มอบหมาย หรือทาสัญญาให้มีอานาจ
ในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงากรรมการ หรือการจัดการของสถาบัน
การเงินประชาชน ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๗๔ ผู้ใดขัดขวางผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งเอกสารใด ๆ อันผู้ตรวจสอบได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจสอบจะรักษาเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือ
รักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินประชาชนเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินประชาชน
(๘) การเปิดเผยความลับของลูกค้าสถาบันการเงินประชาชนที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(๙) การเปิ ด เผยความลั บ ของลู ก ค้ า ของสถาบั น การเงิ น ประชาชนซึ่ ง ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วให้
ความยินยอมแล้ว
(๑๐) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา ๗๘ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินประชาชนโดยเหตุที่เป็นผู้มีอานาจ
ในการจัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชนนั้น และเปิดเผยความลับนั้นใน
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา ๗๗ วรรคสอง
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้เป็นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
สั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๑ เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสม เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานของรัฐซึ่งทาหน้าที่
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นควรให้บุคคลในหน่วยงานของรัฐอื่นใดทาหน้าที่นายทะเบียน ให้เสนอแนวทางการดาเนินการ การโอน
ภารกิจ งบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชน
มักดาเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทาให้มีข้อจากัดในการดาเนินงาน เนื่องจาก
เน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ด้านการบัญชี สมควรยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุ คคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและกากับ ดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้ มีการพัฒ นาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
อันจะทาให้การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และ
มีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๔๕
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๓) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของสถาบันที่ตั้งอยู่ใน
เขตท้องที่ตามที่สภาสถาบันกาหนด
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เป็นนิติบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสาคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์
และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้
ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทานุบารุงและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนาความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา
สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันคานึงถึง
(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ในระดับนานาชาติ
(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา
มาตรา ๙ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงาน
(๒) คณะ
(๓) วิทยาลัย
(๔) สานัก
สถาบัน อาจให้ มีส่ว นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานั ก
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้กาหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัต ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันได้ และมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันสมทบนั้นได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจยั
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึง่ ชั้นใดร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๔ สถาบั น มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจกระท าการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๗ หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จาหน่าย
และแลกเปลี่ยน หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์
มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจาหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทาได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและบริการทางวิชาการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) รับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
หน้าที่และอานาจของสถาบัน รวมทั้งทาความตกลงหรือกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
(๕) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุน้ ส่วน
และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกาหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๗) ปกครอง ดูแล บารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๘) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบั น
หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน
มาตรา ๑๕ รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๘๓
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๔) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตัง้ ขึน้ และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ที่สถาบันเรียกเก็บตามหน้าที่และอานาจ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของสถาบัน
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและในการพัฒนาการอุดมศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นนาระดับนานาชาติได้
รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบัน
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัด สรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ ให้ รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะเงิ นอุ ด หนุ นทั่ ว ไปเพิ่ ม เติม ให้ แก่ ส ถาบัน
ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
สถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่อง
ทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศกาหนดไว้ แต่ถ้ามี
ความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๒
การดาเนินการ
มาตรา ๑๙ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
(๓) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีจานวน
หนึ่งคน จากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีจานวนหนึ่งคน และจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการสภาสถาบันจานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาผู้ซึ่งทาการสอนใน
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๓) และ (๔)
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันตาม (๔)
และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และ
ให้อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน และในกรณีที่อุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารสภาสถาบั น และจะให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) มี วาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๙ (๒) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในประเภทนั้น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด และยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๙ (๒) (๔) หรือ (๕) พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้
เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการสภาสถาบันอื่นซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓ สภาสถาบันมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และ
อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับ
ส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) อนุ มัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของสถาบันและที่สถาบัน
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๖) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต
(๗) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา ๙ รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๘) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๑๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๑๒) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการสมทบ หรือการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๓) กาหนดนโยบายและวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
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(๑๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือ
การร่วมลงทุน
(๑๕) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๘)
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๑๗) รับรองรายงานประจาปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
(๑๙) สร้างเสริมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือ
ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก ประธานสภาคณาจารย์ และประธาน
สภาพนักงาน
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยคาแนะนาของ
อธิการบดี
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) พิจารณาและกลั่น กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบัน
(๓) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานต่อสภาสถาบัน
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(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน ตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๖) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรือ
อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้เป็น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภาวิชาการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๙ สภาวิชาการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของสถาบัน
ต่ออธิการบดี
(๒) เสนอแนะต่ อสภาสถาบัน ในการอนุมั ติห ลั กสู ต รการศึ ก ษาและการเปิด สอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๓) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิก
การสมทบ หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
(๔) กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน
(๕) เสนอการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภาสถาบัน
(๖) เสนอวิธีการอันจะทาให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมต่อสภาสถาบัน
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับวิชาการของสถาบันตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
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มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุม
และวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ให้ มี ส ภาคณาจารย์ ประกอบด้ ว ย ประธานสภาคณาจารย์ แ ละกรรมการ
สภาคณาจารย์ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
สภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๒ สภาคณาจารย์มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจา ระหว่างคณาจารย์ประจา
ด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจากับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจา
(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจา
(๓) ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจา
(๔) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
สถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๓ ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน
ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจาของสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานสภาพนั กงานและกรรมการสภาพนักงาน ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
สภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๔ สภาพนักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันด้วยกัน
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(๒) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์
ประจา
(๓) ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจา
(๔) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
สถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจานวน
ที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๖ อธิการบดีนั้ น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
สภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙
วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๓๗ อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๖) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) สภาสถาบั น มี มติใ ห้ พ้ น จากตาแหน่ง เนื่ อ งจากไม่ผ่ า นการประเมิ นตามหลั กเกณฑ์ที่
สภาสถาบันกาหนดตามมาตรา ๕๔
(๘) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๓๘ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๙ รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และเคยปฏิบัติงานในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
นอกจากคุณสมบัติต ามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๐ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และให้มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
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(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
สถาบัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน ในการนี้ ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ และ
คาสั่งได้
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานสถาบันและลูกจ้างของ
สถาบัน ตามข้อบังคับของสถาบัน
(๔) จัด ทาแผนพัฒนาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และปณิธานของสถาบัน
(๖) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบัน
(๙) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึง่ หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๘
เป็นผู้รักษาการแทน
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มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการจัดตั้งวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการประจาวิทยาเขต รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงาน
ของคณะกรรมการประจาวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
วิทยาลัย ให้มีคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
ส่วนงานนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตาแหน่ง และหน้าที่และอานาจของคณบดี หัวหน้าส่วนงาน
รองคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนคณบดีและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
เมื่อคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
ส่วนงานนั้นพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๔๕ คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึก ษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยต้องมีคุณสมบั ติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของ
สถาบัน
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มาตรา ๔๖ ในสานักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก ให้มีผู้อานวยการ
สานักหรือหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และ
จะให้มีรองผู้อานวยการสานักหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้
ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า การพ้ น จากต าแหน่ ง และหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนงาน รองผู้อานวยการสานัก และรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
การรักษาการแทนผู้อานวยการสานักและหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๔๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการ
สานักหรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๔๗ ในสานักงาน ให้มีผู้อานวยการสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสานักงานนัน้ และจะให้มีรองผู้อานวยการสานักงานตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสานักงานมอบหมายก็ได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า การพ้ น จากต าแหน่ ง และหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
ผู้อานวยการสานักงานและรองผู้อานวยการสานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ในส่วนงานของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
ในส่วนงานของสถาบันที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงานด้วยได้
ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก หั ว หน้ า ส่ ว นงาน หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการประจาส่วนงาน รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจาส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
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มาตรา ๔๙ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สานัก และหัวหน้าส่วนงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก ต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว ให้รักษาการแทนตาแหน่งอื่นได้อีกเพียง
หนึ่งตาแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๕๐ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาการแทน การมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หรือ
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทาหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอานาจจะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในคาสั่งมอบอานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๒ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานของสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๓ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้นเพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่สภาสถาบันกาหนด
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มาตรา ๕๔ ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสานัก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๕ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๕๖ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของสถาบัน
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มี
การตรวจสอบภายในเป็นประจา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๗ สถาบันต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ
ของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้น จากตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งหน้าที่และอานาจ ตลอดจนการประชุมและ
วิธีดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๘ ให้สถาบันจัดทางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
สถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
มาตรา ๕๙ ให้ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุ คคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้ทาการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี
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มาตรา ๖๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และ
เรี ย กให้ ส่ ง สรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของสถาบั นเป็นการเพิ่ มเติมได้
ตามความจาเป็น
มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบัน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชี
รายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงาน
ที่จะจัดทาในปีต่อไปภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๖๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๕
การกากับและดูแล
มาตรา ๖๓ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจกากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดาเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ต่อส่ว นรวม ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๔ บรรดาเรื่องที่สถาบันจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต ามพระราชบัญญั ติ นี้
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หมวด ๖
คณาจารย์
มาตรา ๖๕ คณาจารย์ ป ระจ ามี ห น้ า ที่ ใ นการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพันธกิจของสถาบัน
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ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และดารงตนตามประมวลจริยธรรมของสถาบันตามที่สภาสถาบัน
กาหนด
มาตรา ๖๖ คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่า งอื่นอีกได้ โดยทาเป็นข้อบังคับ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๗ ศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญเป็ นพิ เ ศษและ
พ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๘ ศาสตราจารย์ พิ เศษนั้น จะได้ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้งจากผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๖๙ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไ ด้เป็น คณาจารย์ประจาของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
อธิ ก ารบดี อ าจแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด้ เ ป็ น คณาจารย์ ป ระจ าของสถาบั น
เป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี

1628
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๗๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
(๔) รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้านามสาหรับตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๗
การบริหารงานบุคคล
มาตรา ๗๑ พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) พนักงานสถาบันสายวิชาการ
(๒) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
นอกจากพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งแล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างของสถาบันเพื่อปฏิบัติงาน
ในส่วนงานต่าง ๆ ในสถาบันอีกได้
มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๑
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓)
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หมวด ๘
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๗๓ ปริญญาของสถาบันมีสองชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
มาตรา ๗๔ สถาบันมีอานาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถาบัน และให้หรือร่วมให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่าง
ประเทศ
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๕ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาได้รับปริญญา
เกียรตินิยมได้
มาตรา ๗๖ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชาหรือผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม
มาตรา ๗๗ สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน
ในขณะดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
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ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๗๘ สถาบันอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่ง
นายกสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรือ
ครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ประจาของสถาบันได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๗๙ สถาบัน อาจกาหนดให้มีต รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือ
ส่วนงานของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือกิจการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๘๐ สถาบั น อาจกาหนดให้มี เครื่ อ งแบบ เครื่ องหมาย หรื อ เครื่อ งแต่งกายของ
นักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือมีตาแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่ อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือ
มีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ของสถาบัน ไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ต รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันปลอมหรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของ
สถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๙ วรรคสอง
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ให้ส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีประกาศ
ของสถาบันตามมาตรา ๑๐ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ น ายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบั นตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๖ ให้ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบัน ให้พ้นจากตาแหน่ง และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๙๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บงั คับ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
หัวหน้าส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัตแิ ละจัดตัง้ ขึน้ ในสถาบัน อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๙๐ การนับวาระการดารงตาแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และ
หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานัก ให้นับรวม
วาระการดารงตาแหน่งนั้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นวาระ
การดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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มาตรา ๙๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และพนักงานสถาบันของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริห ารงานบุคคลของข้า ราชการและลู กจ้ างประจ าของส่ วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
ดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ผ่านสถาบัน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
หรือมีกรณีที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ให้การดาเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามมติของสภาสถาบัน
มาตรา ๙๒ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑ ผู้ใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ให้สถาบันดาเนินการบรรจุเป็น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ให้สถาบัน
ดาเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันได้ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทาเป็นหนังสือภายหลังกาหนดเวลาตาม (๒) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทางานจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทางานได้ ให้สถาบันดาเนินการรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
หรือลูกจ้างของสถาบันตามข้อบังคับของสถาบันได้
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้ว
จะถอนมิได้
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑ ซึ่งมิได้รับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๓ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๘๗
และมาตรา ๙๒ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่กอ่ นเข้า
เป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๙๔ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา ๘๗ และมาตรา
๙๒ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
นับแต่วันที่สถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน
ตามมาตรา ๙๒ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๙๕ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามมาตรา ๙๑
ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการดังกล่าว
มีส่วนร่วมในกิจการสภาสถาบัน สภาคณาจารย์ หรือสภาพนักงาน โดยเท่าเทียมกับพนักงานสถาบัน
แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาสานัก และคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานภายในที่สภาสถาบันได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีฐานะและปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๗ ให้ ผู้ ซึ่ ง เป็ น ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรืออาจารย์ของสถาบันต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ . ๒๕๐๙ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษ
ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๙๘ สิทธิในการเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือตาแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานสถาบันที่โอนมาตามมาตรา ๙๑ หรือเปลี่ยนสถานภาพ
ตามมาตรา ๙๒ และสิทธิในการเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ มิให้เสียไปเพราะเหตุ
ที่โอนมา หรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการในสถาบันว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น และให้โอนอัตรา
ตาแหน่ งและงบประมาณแผ่น ดินประจาอัต รา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึง่ ตัง้ ไว้สาหรับตาแหน่งนั้นมาเป็นของสถาบัน และให้ถือว่าการโอน
งบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๐๐ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย ข้ อ บั งคั บ ระเบีย บ และประกาศที่ ออกตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีมาแต่เดิมให้สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความเป็นอิสระและคล่ องตัว คานึงถึงความเป็นเลิศทางวิช าการด้านพัฒนบริห ารศาสตร์และศาสตร์ อื่น
ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๗๗
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพระบรมราชชนก
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันพระบรมราชชนก
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

“สานัก” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิชาการของหน่วยงาน
ในสถาบัน การบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานภายในสถาบัน
หน่วยงานภายนอก และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
“วิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดคณะ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการ และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานสถาบัน
และลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๕ ให้สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสถาบันพระบรมราชชนก
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อ
วิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติ มีฐานะเป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ สถาบั น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรตามความต้ อ งการของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคม และ
เพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๒) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และ
นาความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(๓) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพให้ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพทางวิ ช าการ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
(๔) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
(๕) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
(๖) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๗) ส่งเสริมและทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๙ สถาบันจะยุติหรือชะลอการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีของนักศึกษาผู้ใด
ด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่สถาบันมิได้
การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหลักเกณฑ์การพิจารณาว่า
นักศึกษาผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกาหนด
มาตรา ๑๐ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) คณะ
(๓) สานัก
สถาบัน อาจให้มีส่ว นราชการที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่า คณะ เพื่อ ดาเนิน การ
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกได้
สานั กงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ า งอื่ น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

1642
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

คณะ อาจแบ่งส่ ว นราชการเป็นส านักงานคณบดี วิ ท ยาลัย ภาควิช า หรื อส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ส านั ก หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รีย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มีฐ านะเที ย บเท่ า คณะ อาจแบ่ ง ส่ ว นราชการ
เป็นสานักงานผู้อานวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ส านั ก งานคณบดี ส านั ก งานผู้ อ านวยการ วิ ท ยาลั ย ภาควิ ช า กอง หรื อ ส่ ว นราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัย ภาควิชา กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทาเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทาเป็น
ประกาศของสถาบัน
มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบในสถาบันได้ และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๑๓ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจยั
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้
โดยในการจัดการศึกษา สถาบันมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

การจัดการศึกษาหรือการดาเนินการวิจัย หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาหรือการดาเนินการวิจัย
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมการจัดการศึกษาหรือการดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๔ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงิ น ผลประโยชน์ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บ ารุ ง ค่ า ตอบแทน เบี้ ย ปรั บ ค่ า ปรั บ และ
ค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ใน
การดาเนินกิจการของสถาบัน
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของสถาบันทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้าง
ทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
สถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๖ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้องจัด การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๗
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศกาหนดไว้และต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สถาบันต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดาเนินการ
มาตรา ๑๗ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) กรรมการสภาสถาบั น โดยต าแหน่ ง ได้ แก่ เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีจานวนหนึง่ คน
จากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีจานวนหนึ่งคน และจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักหรือผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัย
(๖) กรรมการสภาสถาบันจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน ซึ่งมิใช่
ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๔) และ (๕)
(๗) กรรมการสภาสถาบั น จานวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ซึ่ ง มิ ใ ช่
ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๔) (๕) และ (๖)
(๘) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ให้ สภาสถาบันโดยคาแนะนาของอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการ
สภาสถาบันเป็นเลขานุการสภาสถาบัน และให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้อุปนายกสภาสถาบันทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๘ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) มีว าระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือ
อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งในประเภทเดียวกันเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภาสถาบั น และกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของการเป็ น นายกสภาสถาบั น หรื อ กรรมการ
สภาสถาบันในประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ
สภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบัน หรื อกรรมการสภาสถาบั นพ้ นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระและ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้น
อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบันอืน่ ขึน้ ใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภาสถาบันอื่นซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือ
ได้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา ๑๙ สภาสถาบันมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และ
อานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสถาบันเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
สาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(๔) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) อนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งการอนุมัติ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๘) อนุ มั ติ ก ารรั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น เข้ า สมทบและการยกเลิ ก การสมทบ
ตามมาตรา ๑๒
(๙) อนุ มั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาหรื อ การด าเนิ น การวิ จั ย และยกเลิ ก การจั ด การศึ ก ษาหรื อ
การดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓
(๑๐) พิ จ ารณาด าเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และพิ จ ารณาถอดถอน
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
หรือพิจารณาให้อธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
(๑๔) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
(๑๕) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของสภาสถาบัน
(๑๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึง่ อย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาสถาบันได้
(๑๘) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๐ การประชุมสภาสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๑ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันซึ่ งสภาสถาบันแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสภาวิชาการ
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภาสถาบัน
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๒ และการจัดการศึกษาหรือการดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ ต่อสภาสถาบัน
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐
วรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภาสถาบัน
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอานาจของสภาวิชาการ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๓ ให้มีสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจาของสถาบัน
และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารในสถาบัน
(๒) รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์
ประจาของสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารในสถาบัน
(๓) รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบัน และต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารในสถาบัน
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน รองประธานสภาคณาจารย์
และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และกรรมการสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตลอดจนการประชุม
ของสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของสถาบันและการพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน
หรืออธิการบดี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) จั ด ท าจรรยาบรรณของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น เพื่ อ เสนอสภาสถาบั น และดู แ ลให้ มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๖ อธิ ก ารบดีนั้ น จะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งโดยคาแนะนาของ
สภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนด
(๕) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี นั้ น ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๒๗ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบัน
รับรองมาแล้ว ไม่น้ อยกว่าสี่ปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาชั้ น หนึ่ ง ชั้ นใดหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั นหรื อ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบัน
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันไม่น้อยกว่าสี่ปี
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง อธิ ก ารบดี แ ละรองอธิ ก ารบดี ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้ นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า
จากสถาบั น หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภาสถาบั น รั บ รอง และได้ ท าการสอนในสถาบั น หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่ าสามปี หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจ การทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการและของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่ นของสถาบันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและของสถาบัน
(๓) จัดทาแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ
(๕) จั ด ท ารายงานประจ าปี เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การและกิ จ การของสถาบั น เพื่ อ เสนอต่ อ
สภาสถาบัน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน และตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดี
ซึ่ ง อธิ ก ารบดี ม อบหมายเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า อธิ ก ารบดี มิ ไ ด้ ม อบหมาย ให้ ร อ งอธิ ก ารบดี
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกาหนดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรา ๒๗ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๑ ในคณะให้ มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิด ชอบการบริหารงาน
ของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

คณบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
วรรคสองและวรรคสาม โดยคาแนะนาของคณบดี
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นาความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๓๒ คณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึง่ ชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่ ส ภาสถาบัน รับ รองมาแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า สี ่ป ี หรือ มีป ระสบการณ์ด ้า นการบริห ารในสถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
รองคณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือ
สถาบัน อุด มศึกษาอื่น ที่สภาสถาบัน รับรอง และได้ทาการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุด มศึ กษาอื่น
ที่ ส ภาสถาบั น รั บ รองมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า สามปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้า นการบริ หารในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๓ ในคณะให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการประจาคณะมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(๓) พิ จ ารณาก าหนดหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รส าหรั บ คณะเสนอต่ อ
สภาวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการประจาคณะ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการแบ่งเป็นวิทยาลัย ภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีผู้อานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ภาควิชา
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ผู้อานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่า งอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน
และให้อธิการบดีมีอานาจถอดถอนผู้อานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการ
วิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ในส านั ก หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ให้ มี
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนราชการตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้สภาสถาบัน
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการ
หัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๗ ในส านั ก หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะอาจมี
คณะกรรมการประจาส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ ลักษณะต้อ งห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา หน้าที่และ
อานาจ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจาส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๘ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนตาแหน่งอื่นอีกหนึ่งตาแหน่งก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๙ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่และอานาจ
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้ การรักษาราชการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน ตลอดจนการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ในกรณี ที่ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้
ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการ
หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๐ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของสถาบันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๒ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกาหนด แล้วรายงาน
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มาตรา ๔๓ ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๔ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๔
การบริหารงานบุคคลและตาแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบั นซึ่ งท าหน้ าที่ หลั กทางด้ านการสอน การวิ จั ย บริ หารการศึ กษา ให้ บริ การหรื อปฏิ บั ติ งาน
เกี่ยวเนื่องกับการทาหน้าที่ดังกล่าว ให้สภาสถาบันมีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้มี หน้า ที่และอานาจ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๖ คณาจารย์ประจาของสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของสภาสถาบันจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและพ้นจาก
ตาแหน่ งคณาจารย์ประจาไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๙ สภาสถาบั น อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันเป็น
อาจารย์พิเศษได้โดยคาแนะนาของคณบดี
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (พิเศษ)
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หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ศ. (เกียรติคุณ)
รศ.
รศ. (พิเศษ)
ผศ.
ผศ. (พิเศษ)

หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า
ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า
มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า
บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๕๒ สถาบันมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถาบัน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๕๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับ
ปริญญาตรี
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา หรือผู้สาเร็จการฝึกอบรม
มาตรา ๕๕ สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจาผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน
นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน ในขณะที่ดารงตาแหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๕๖ สถาบั น อาจก าหนดให้ มี ค รุ ย วิ ท ยฐานะหรื อ เข็ ม วิ ท ยฐานะเป็ น เครื่ อ งหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกาหนด
ให้ มีครุยประจาตาแหน่งนายกสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจา
ตาแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของสถาบันได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๗ สถาบั น อาจกาหนดให้มีต รา เครื่ องหมาย หรื อสั ญลั กษณ์ ของสถาบันหรือ
ส่วนราชการของสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือเพื่อการใด ๆ ที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
มาตรา ๕๘ สถาบั น อาจก าหนดให้ มีเ ครื่ องแบบ เครื่ อ งหมาย หรื อ เครื่ อ งแต่ง กายของ
นักศึกษาได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๙ ผู้ ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ หรื อ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง หรื อตรา
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน หรือเครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือ
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หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

แสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตาแหน่งใดในสถาบัน
หรือเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือ
มีวิทยฐานะหรือมีตาแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของสถาบัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการ
ของสถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสีใดหรือทาด้วยวิธีใด ๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบันปลอม หรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ
(๓) ใช้ หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการ
ของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)
แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้าง อัตรากาลัง งบประมาณ และรายได้
ในส่วนของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติ มาเป็นของสถาบัน
พระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้ข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๖๑ ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัย
หรื อ ด ารงตาแหน่ งด้ านการสอนในสถาบัน พระบรมราชชนก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงดารงตาแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจน
ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๖๓ ให้ พ นั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งที่ โ อนมา
ตามมาตรา ๖๑ ซึ่งดารงตาแหน่งด้านการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง ด้ า นการสอน และรั บ เงิ น เดื อ น ตลอดจนได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก
เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้นาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการและระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว ให้ดาเนินการ
ตามมติของสภาสถาบัน
มาตรา ๖๔ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ และลูกจ้าง ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๑ แต่มิได้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๒ ยังคงเป็น
ข้าราชการ พนั กงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้าง
แล้วแต่กรณี ในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี และให้บรรดาหน้าที่และอานาจของ ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ อ.ก.พ. กรม เป็นหน้าที่และอานาจของสภาสถาบัน และให้บรรดาหน้าที่และอานาจของผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว เป็นหน้าที่และอานาจของอธิการบดี
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามวรรคสอง ให้ดาเนินการ
ตามมติของสภาสถาบัน
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หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖๕ ในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนกดาเนินการ
ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สภาสถาบั น อาจขอให้ รั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขมาช่วยปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี
โดยให้ได้รับเงินเดือนตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังกัดเดิม และให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๖๖ ในระยะเริ่มแรก ให้สภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายกสภาสถาบัน
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็นอุปนายก
สภาสถาบัน
(๓) ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนส านัก งาน ก.พ. ผู้ แ ทนส านัก งบประมาณ ผู้ แทน
สานั กงาน ก.พ.ร. ผู้แ ทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ อานวยการสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา ๖๙
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการวิทยาลัยตามมาตรา ๕ จานวนสิบคน ซึ่งนายกสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน จานวนห้าคน ซึ่งนายกสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ อ านวยการสถาบัน พระบรมราชชนกตามมาตรา ๖๙ แต่ งตั้ง ข้าราชการของสถาบัน
พระบรมราชชนกคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการของสถาบันพระบรมราชชนก
จานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สภาสถาบันตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีการเลือกกรรมการ
สภาสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ ให้สภาวิชาการประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา ๖๙ เป็นประธานสภาวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันจานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖๘ ให้ สภาสถาบัน มีหน้าที่และอานาจก าหนดระดับตาแหน่งทางวิ ชาการ และ
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งด้านการสอนในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนของข้าราชการหรือพนักงานราชการ
ที่ดารงตาแหน่งด้านการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการขอแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบัน
กาหนด
มาตรา ๖๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาการในตาแหน่งอธิการบดี จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยของวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และค าสั่ ง ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามที่กาหนดในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้ อ บั ง คับ หรื อ ประกาศในเรื่อ งนั้ น และไม่ อาจนาความในวรรคหนึ่งมาใช้บัง คับได้ ให้ ส ภาสถาบัน
มีมติกาหนดการดาเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งสถาบัน
พัฒ นากาลังคนด้านสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้มีหน้าที่หลักด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนต่าง ๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข ต่อมาวิทยาลั ย การสาธารณสุ ขได้รับพระราชทานพระราชานุญ าตให้ อัญ เชิญ พระนามาภิ ไธย
มาเป็นชื่อของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และวิทยาลัยพยาบาลได้รับพระราชทานชื่อว่า
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ส่วนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับพระราชทานชื่อว่า
“วิทยาลัย เทคโนโลยี ทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนากาลังคน
ด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” ตามหนังสือสานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
แต่เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกประสงค์จะมีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาและการบริหารกิจการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจั ดการศึกษาเฉพาะทางที่ มีความคล่ องตัว มีเสรีภ าพทางวิช าการ และอยู่ภ ายใต้การกากั บดู แลของ
สภาสถาบั น พระบรมราชชนกได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพและสอดคล้ องกับพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรกาหนดสถานภาพของสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามความต้ อ งการของกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ท า การสอน
ท าการวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก หนา ๔๐
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา” และค าว่ า
“เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นคาว่า “สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และคาว่า
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แล้วแต่กรณี ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “กระทรวง” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

““กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๘ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไปปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจาเป็น โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตริ าชการ
ตามปกติ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๗ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖

๒

พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓

พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๑๐๒
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกับ การจ ากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การดาเนินงานของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
จาเป็นต้องมีการกากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในบางกรณี เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้ วิธีการนาสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล” หมายความว่า ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การพัฒนา การจัดจาหน่าย หรือการให้บริการ ด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้านซอฟต์แวร์
ด้านบริการดิจิทัล ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ หรือด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจทิ ลั
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นตามที่กาหนดในข้อบังคับ
“สภา” หมายความว่า สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสภาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
“พนั กงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งประเทศไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๑
การจัดตั้งสภา
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้สภามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น
ประสานงาน และสนั บสนุนการดาเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน เกี่ยว กับธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๒) เสนอความเห็ น และข้อ เสนอแนะต่อ ภาครั ฐในเรื่อ งที่ เ กี่ย วกั บกฎระเบีย บ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล
(๕) ส่งเสริมและกากับดูแลให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๖) ดาเนินกิจการอื่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๗ ห้ามสภากระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบวิสาหกิจ เข้าดาเนินการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด เข้าถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน
หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจดิจิทัลกับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการประกอบวิสาหกิจเพียงเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา ๖ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ
(๒) ด าเนิ น การด้ ว ยประการใด ๆ อั น เป็ น การท าลายการแข่ ง ขั น อั น พึ ง มี ต ามปกติ วิ สั ย
ของการประกอบวิสาหกิจดิจิทัล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ด าเนิ น การด้ ว ยประการใด ๆ อั น อาจเป็ น ภั ย ต่ อ เศรษฐกิ จ ความมั่ น คงของประเทศ
หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๔) ให้ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ให้ เ งิน แก่ ส มาชิ ก หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด เว้ น แต่ เป็ น การให้กู้ ยื ม เพื่ อเป็น
การสงเคราะห์พนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานตามข้อบังคับ หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม
(๕) กี ด กั น หรื อ ขั ด ขวางมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
และข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ
(๖) แบ่งปันผลกาไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก
(๗) ดาเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
มาตรา ๘ ให้สภามีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีสานักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้
ตามความจาเป็น
การจัดตั้งสานักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มาตรา ๙ สภาอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าบารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
(๒) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๔) เงิน ผลประโยชน์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้จากการดาเนินงานของสภา
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๑๐ ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้เครื่องหมาย หรือชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สภาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ประเทศไทย” หรื อ ชื่ อ ย่ อว่า “สภาดิ จิ ทั ล ” หรื อ อั ก ษรต่างประเทศ
ที่มีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่า “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” หรือใช้ชื่อ
ในทานองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภา
หมวด ๒
สมาชิก
มาตรา ๑๑ สภามีสมาชิกสามประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่
(๑) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๒) สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล โดยกรรมการสมาคมทั้งหมดจานวนเกินกึ่ งหนึ่งและสมาชิก
ของสมาคมทั้งหมดจานวนเกินกึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย
มาตรา ๑๓ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัล
(๓) ผู้ซึ่งทาประโยชน์ให้แก่สภา หรือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ
หมวด ๓
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คณะหนึ่ง
ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญ
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขาธิการสภาคนหนึ่ง และตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ให้เลขาธิการสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
จ านวนและสั ด ส่ว นของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจ หรือ อุต สาหกรรมดิจิทัล
และวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา
และตาแหน่งอื่น ๆ ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๑๖ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) เป็ น บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล เป็ น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกของสภาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๓) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่ได้จัดทาบัญชีนาส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร
มาระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน และมีการจัดทางบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบันด้วย
(๔) ไม่เป็นพนักงาน
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่ง
หรือเงิน เดือนประจา หรือเป็น พนั กงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
และให้ ห มายความรวมถึงลูกจ้างของส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ เว้นแต่
จะได้พ้นจากตาแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ประธานสภาจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๗ กรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม
(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๑๙ เมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
จัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวัน
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการจะจัดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการแทนหรือไม่ก็ได้
ให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ ใ นตาแหน่ง ได้เ พี ย งเท่ ากั บวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งนอกจากการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
ตามมาตรา ๓๖ ให้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งยังคงรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของสภาต่อไป
เท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือจานวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๒๒
ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทาการต่อไปได้ แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจวางนโยบายและด าเนิ น กิ จ การของสภา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา ๖ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานในนามของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ด้ า นนโยบายและ
การดาเนินการกับรัฐบาล หน่ วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
ตลอดจนศึกษาแนวทาง และร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ
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หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) สนั บ สนุ น การด าเนิ น การของรั ฐ บาลในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๓) ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาแก่การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(๔) ดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การประสานงานด้านธุรกิจ อุต สาหกรรม การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ด้านดิจิทัล
กับทั้งองค์กรในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอให้ที่ประชุ มสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และ
จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ให้ความเห็นชอบ
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วย
(ก) การจ าแนกกลุ่ ม สมาชิ ก ตามลั ก ษณะหรื อ พื้ น ที่ ข องการประกอบธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรมดิจิทลั การเลือกตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก การประชุมและดาเนินการของสาขาการประกอบกิจการ
ด้านดิจิทัล ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การกาหนดรายละเอียดของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
(ค) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร สิทธิหน้าที่ของสมาชิก คุณ สมบัติ
วินัยและการลงโทษสมาชิก และการพ้นจากสมาชิกภาพ รวมทั้งการอุทธรณ์
(ง) การกาหนดค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ
ที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(จ) การกาหนดจานวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรื อ
อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการ และวิ ธี ก ารเลื อ กประธานสภา รองประธานสภา
เลขาธิการสภา และตาแหน่งอื่น ๆ ตลอดจนตาแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นรายตาแหน่ง
(ฉ) การประชุมและการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สภา
(ช) การจัดตั้งและการดาเนินกิจการของสานักงานสาขาสภา
(ซ) การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินบาเหน็จรางวัลของพนักงาน รวมทั้งวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน
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(ฌ) การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินทุกประเภท
(ญ) การสงเคราะห์พนักงาน ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นพนักงาน
(ฎ) การอื่นใดที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจการของสภา
การก าหนดหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ ใด ๆ ตาม (๗) ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากที่ประชุมใหญ่สภา เมื่อที่ประชุมใหญ่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องส่งข้อบังคับนั้นให้รัฐมนตรี
เพื่อทราบ
มาตรา ๒๒ การประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ป ระธานสภาเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานสภาไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ อ าจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการให้ ถื อ ตามเสี ย งข้ า งมากของจ านวนกรรมการที่ ม าประชุม
กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ ากั น ให้ ป ระธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวกรรมการ หรือส่วนได้เสีย
ของกรรมการหรือสมาชิกที่กรรมการเป็ นผู้แทน ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียง
มาตรา ๒๓ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ ป ระธานสภาเป็ น ผู้ แ ทนของสภา
และเพื่อการนี้ ประธานสภาจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกระทาการแทนก็ได้ โดยการมอบ
อ านาจดั ง กล่ า วจะต้อ งก าหนดขอบเขต หน้ า ที่ แ ละอานาจและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รับ มอบหมาย
อย่างชัดเจน
การดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับ
หมวด ๔
การดาเนินกิจการของสภา
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญ่เช่นนี้
เรียกว่า ประชุมสามัญ
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การประชุมใหญ่สภาคราวอื่น นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
มาตรา ๒๕ ในการประชุมสามัญอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ ความเห็น รายงานแสดงสถานภาพเศรษฐกิจ และผลผลิต ด้านดิจิทัลของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับสากล
(๒) รับรองรายงานประจาปีแสดงผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา
(๓) พิจารณารายงานประเมินผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา
(๔) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปีของสภาที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ แผนดาเนินงาน และงบประมาณ
ประจาปีของสภา
(๖) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรา ๒๖ เมื่อมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สมาชิ ก สามั ญ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในสิ บ ของจ านวนสมาชิ ก สามั ญจะท าหนัง สือ ร้องขอ
ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้ ในหนัง สือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้ เรียกประชุม
เพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๒๗ ในการประชุมใหญ่ส ภา ต้ อ งมี สมาชิกสามัญมาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ป ระธานสภาเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม กรณี ป ระธานสภาไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ อ าจ
ปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
สมาชิ ก สามั ญ อาจมอบฉั น ทะให้ บุ คคลอื่ นเข้ า ร่ว มประชุ มแทนและออกเสี ย งลงคะแนนได้
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่มาประชุม โดยสมาชิกคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด

1682
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สภาได้ แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและแสดงความคิดเห็นได้
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๙ ในการประชุมสามัญ ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อน
การประชุมนั้นออกไปอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้ อยกว่าสิบห้าวัน การประชุมสามัญครั้งใหม่นี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจานวนเท่าใด
ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ แต่การประชุมในครั้งนี้ ให้ดาเนินการได้เฉพาะกิจกรรมอันพึงกระทาตามระบุ
ในมาตรา ๒๕ เท่ า นั้ น เว้ น แต่ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายของคณะกรรมการ
แผนด าเนิ น งานประจ าปี และงบประมาณเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานตามนโยบายของสภา
ตามมาตรา ๒๕ (๕) จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมครบองค์ประชุมตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๓๐ ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ถ้ า สมาชิ ก สามั ญ มาประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม
หากการประชุมวิสามัญนั้นได้เรียกตามคาร้องขอของสมาชิกสามัญ ให้งดประชุม หากเป็นการประชุมวิสามัญ
ที่สมาชิกสามัญมิได้ร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมวิสามัญนั้นออกไป โดยให้ประธานสภาเรียกประชุมวิสามัญ
อีกครั้งภายในสี่สิบห้าวัน การประชุมวิสามัญครั้งหลังนี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจานวนเท่าใด
ให้ ถื อ เป็ น องค์ ป ระชุ ม ได้ เว้ น แต่ ก ารด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้ อ งมี ส มาชิ ก สามั ญ มาประชุ ม
ครบองค์ประชุมตามมาตรา ๒๗
(๑) การมีมติให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๓)
(๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับตามมาตรา ๒๑ (๗)
(๓) การพิจารณาให้ ความเห็น ชอบนโยบายของคณะกรรมการ แผนดาเนินงานประจาปี
และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายของสภาตามมาตรา ๒๕ (๕)
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปีแสดงผลงานคณะกรรมการและสภา
ในปีที่ล่วงมา และคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบการเงินประจาปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองเสนอต่อที่ประชุมสามัญภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้ส่งสาเนาเอกสารดังกล่าว
ไปยังรัฐมนตรีเพื่อรับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญรับรองแล้ว
มาตรา ๓๒ ผู้สอบบัญชีต ามมาตรา ๓๑ นั้น ให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
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ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภา และขอคาชี้แจง
จากประธานสภา กรรมการ พนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสามัญกาหนด
หมวด ๕
การกากับดูแลของรัฐ
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินงานของสภา
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา และจะให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือคณะกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระทาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ เมื่อสั่งการอย่างใดแล้ว ให้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามคาสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสานักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาทาการ หรือให้บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัว
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๖ เมื่ อ ปรากฏว่ า สภาหรื อ คณะกรรมการ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของรั ฐ มนตรี
ตามมาตรา ๓๓ หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภา หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ
ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง พ้นจากตาแหน่ง
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กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิเป็ นกรรมการอีก เว้นแต่จะพ้นกาหนดห้าปี
นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคาสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๓๖
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาจานวนไม่น้อยกว่าสิบสามคน แต่ไม่เกินยี่สิบคน
เป็ น คณะกรรมการชั่ ว คราวภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วัน ที่ รั ฐมนตรี มี ค าสั่ งให้ ค ณะกรรมการทั้ งคณะ
พ้นจากตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจดาเนินกิจการสภาเพียงเท่าที่จาเป็น
และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วั น ที่ รั ฐ มนตรี มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชั่ ว คราว เมื่ อ กรรมการคณะใหม่ เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ แ ล้ ว
ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๘ สภากระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระทาความผิดและถูกลงโทษ ถ้าการกระทาความผิดของสภา
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้สภากระทาความผิด กรรมการผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง หรือไม่อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่ งประเทศไทย ซึ่งจัด ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอันยกเลิก
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และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ของสมาคมดังกล่าวที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสภานับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งของสมาคมสมาพั น ธ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงานของสภา กับให้ถือว่าเวลาทางานของบุคคลดังกล่าวในสมาคม
สมาพั น ธ์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารแห่ง ประเทศไทยเป็น เวลาทางานในสภานับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสังคม ด้านกฎหมายดิจิทัล ด้านธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างทั่ว ถึง ด้านละหนึ่งคน ตามที่คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทยเสนอและรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ประกอบเป็ น
คณะกรรมการคณะแรกของสภา มีหน้าที่และอานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๖) และออกข้อบังคับตาม (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ฌ) เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
และปฏิบัติการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ดาเนินการรับสมัครสมาชิก
และเรียกประชุมใหญ่สภาเพื่อเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น รั ฐ มนตรี จ ะขยายระยะเวลาให้ ก็ ไ ด้
การขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้รวมกันไม่เกินหกสิบวัน
เมื่ อ เลื อ กตั้ ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว กรรมการคณะใหม่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการคณะแรกพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๔๕ ในการเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ มิให้นาระยะเวลา
การเป็น สมาชิกของสภาตามมาตรา ๑๖ (๒) มาใช้บังคับกับผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
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มาตรา ๔๖ ให้สมาชิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่ ด ารงสมาชิ ก ภาพอยู่ ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น สมาชิ ก สภา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการพัฒ นานวัตกรรมดิจิ ทัล
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ของประเทศ และนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคม สมควรที่ประเทศไทยจะมี
การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งประเทศไทย อันเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในธุร กิจ
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านกาลังคน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์โดยตรง รวมทั้ง
มีความใกล้ชิดและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้เป็นองค์กรสาคัญในการทางานร่วมกับรัฐบาล
และภาคเอกชนอื่ น ๆ ในการสนั บ สนุ น การผลิ ต และพั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ทั ล อั น จะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ง ขัน การพัฒ นาบุ คลากรด้านดิจิ ทัล และการนานวัตกรรมดิจิทัล ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๖๙
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห าร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ไม่ ถึ ง ยี่ สิ บ ห้ า คน ให้ ร วมหมู่ บ้ า นนั้ น กั บ หมู่ บ้ า นที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น และเมื่ อ รวมกั น แล้ ว จะมี ร าษฎร
ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจานวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม
ของปีที่มีการเลือกตั้ง
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอาเภอเป็นผู้ดาเนินการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง
ครั้งสุดท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ และมาตรา ๔๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจานวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหกคน
(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละสามคน
(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละสองคน
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(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่ วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจานวน
ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน
(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจานวน
ราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
มาตรา ๔๕/๒ มิ ใ ห้ น ามาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ มาใช้ บังคับ แก่กรณีที่ได้จัด ให้ มี
การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี
ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่า
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น ประกอบด้ ว ยจ านวนสมาชิ ก เท่ า ที่ มี อ ยู่ จ นกว่ า จะครบอายุ ข อง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงหกคน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ต้ อ งมี คุณ สมบัติ แ ละไม่มีลั กษณะต้องห้ า มตามกฎหมายว่า ด้วยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) มิได้อยู่ประจาในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๗) ขาดคุณ สมบัติห รือ มีลั กษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ หรื อ กระทาการฝ่าฝืน
มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี และ
ดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอาเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณี
ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนกรณีตาม (๖) หรือ (๗) ให้แล้วเสร็จได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่นายอาเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอาเภอประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศ
คาวินิ จฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิ จฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้น
พ้ น จากต าแหน่ งที่ กาลั งดารงอยู่ ด้ว ย และในกรณีที่ เป็ นผลให้ถูก ห้า มใช้ สิ ทธิส มั ครรั บเ ลื อกตั้งหรือ
ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ป ระกาศค าวินิจ ฉั ย เป็น วัน เริ่ม นับ ระยะเวลาต้อ งห้า มดัง กล่ า ว ทั้ งนี้
คาวินิจฉัยของนายอาเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
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มาตรา ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็นวรรคสี่ ของมาตรา ๔๗ ตรี แห่ ง พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ
และเมื่อได้ดารงตาแหน่ งสองวาระติด ต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี นั บ แต่
วันพ้นจากตาแหน่ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้ อ งห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑ เว้ น แต่การนับอายุ และการนับระยะเวลาของคุณ สมบัติหรื อลักษณะ
ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) ให้นายอาเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อ สงสัยหรือได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
นายอาเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายก
องค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่า ด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่นายอาเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕)
ให้นายอาเภอประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ ถูกห้ ามใช้สิทธิสมัครรั บเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม
นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของนายอาเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
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มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
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“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอืน่
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จาเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๘๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มี
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอาเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เสียหายแก่ราชการ ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่ง
ที่มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนิ น การดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรื อ
ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งของนายอาเภอ
ซึ่ง ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ต้องวินิ จฉัยให้ แ ล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับ อุทธรณ์ และเมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉั ยเป็นประการใดให้นายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอาเภอว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของนายอาเภอที่สั่งการตามมาตรา ๙๐
วรรคสาม ให้นายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
นายอาเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่
ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือ
เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด
และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อน ให้นายอาเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า
ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไปก่อน
ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย
จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ให้ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคสาม ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิ ฉัยเป็นประการใด
ให้นายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ เมื่ อ ผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๐/๑ ปรากฏว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระทา
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอาเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุ
เหตุ ที่ ท าให้ พ้ น จากตาแหน่ งไว้ และให้ มีผ ลตั้งแต่ วันที่ ผู้ว่า ราชการจั ง หวัด มีค าสั่ ง แต่ ไม่ กระทบต่อ
การดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีคาสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าว
ผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ
หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่ง
ให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง คาสั่งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
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ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็ นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง
จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม
และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น ”
มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการดาเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง
มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๔/๑ หรือมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้ว
แต่ยังมิได้มีคาสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๗ ให้ น ายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
โดยให้ พ้ นจากต าแหน่ งตั้ งแต่ วั นที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศให้ มี การเลื อกตั้ ง หรื อ จนกว่ า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันยกเลิก
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มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวัน เลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ ให้ น ายกองค์ การบริ หารส่วนตาบล สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือผู้มีตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น
ใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ
กาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และมีการกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จ่ายไปแล้วก่อน
วัน ที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ
กาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้ นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล การพ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รวมทั้งการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจน
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและการกากับดูแลองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสั ตย์สุ จริต สามารถปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑๑
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗

๒

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

๓

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๔

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๗
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖

๕

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก หนา ๑๖
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖

๖

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๗

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๕๑
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

1704
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเป็น สิ่งใหม่ห รือพัฒ นาให้ ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
นายกรัฐมนตรีมีอานาจกากับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
ให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีอานาจกากับดูแลหน่วยงานในกากับ
หมวด ๑
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภานโยบาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธาน
สภานโยบายคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๕) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษาไม่เกินสามคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่เกิ นสามคน และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ไม่เกินสามคน
โดยแต่ละด้านต้องแต่งตัง้ จากผู้ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
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หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ร่วมกันเสนอด้านละหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) รวมทั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) เพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็นบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มให้มีการผลิตกาลังคนให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศและให้ มี ก ารน าวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริง
ให้สภานโยบายแต่งตั้งที่ปรึกษาของสภานโยบายจานวนไม่เกินห้าคน และให้ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
เข้าร่วมประชุมสภานโยบายและมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ความในวรรคหนึ่งให้นาไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และคณะกรรมการอ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาได้จานวนไม่เกินสามคน
มาตรา ๘ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ในกรณีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้สภานโยบายประกอบด้วยกรรมการสภานโยบายเท่าที่เหลืออยู่ ในกรณีนี้ คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๕) เพิ่มขึ้นในระหว่าง
ที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) เพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ แต่ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ
(๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตัง้ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖)
ขึ้นใหม่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) สภานโยบายมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการสภานโยบาย
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากกระทาการหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภานโยบาย
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หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ให้สภานโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อนที่สานักงบประมาณ
จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑) ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ก ากั บ ให้ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑)
(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและภาครัฐ และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกาหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับการระดมทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
(๖) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผน
ด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๗) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐาน
การอุด มศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม ตลอดจนการบูรณาการและ
การเชื่อมโยงกัน ระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว และประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
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(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่สภานโยบายมอบหมายหรือมอบให้ทาการแทน และรายงานให้สภานโยบายทราบ
(๙) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือ
กฎหมายอื่น
(๑๐) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามมาตรา ๑๑ (๒) แล้ว
ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวนไม่เกิน
สองคน ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้แทนสานักงบประมาณ
ตามจานวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทาหน้าที่พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประเภท
งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกาลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง
ก่อนเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(๒) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจานวนไม่เกินสองคน
ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้แทนสานัก
งบประมาณตามจานวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทาหน้าที่พิจารณาคาของบประมาณของ
กองทุน ก่อนเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สภานโยบาย
กาหนด โดยสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
มาตรา ๑๓ การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสาคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ในการผลิตกาลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สภานโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล
คณะบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน รับผิดชอบดาเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่นั้ น หรือดาเนิ น การผลิต กาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ทั้งนี้ โดยให้ได้รับการส่งเสริมและ
สิทธิประโยชน์ หรือการยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การดาเนินงาน
ของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยข้อเสนอของสภานโยบาย
การให้การส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สาหรับการยกเว้น
มิให้นาบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การดาเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่ หรือดาเนินการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มีการยกเว้นการใช้บังคับดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่ อ การพั ฒ นาประเทศหรือ เป็น ประโยชน์ ยิ่ งต่ อประชาชน หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการผลิ ต ก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
อาจมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้มีหน้ าที่และอานาจใน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านใหม่หรือมีหน้าที่และอานาจในการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางนั้นก็ได้
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อหน่วยงาน
(๒) ที่ตั้งของหน่วยงาน
(๓) วัตถุประสงค์ หน้าที่ และอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
(๔) บุคลากรของหน่วยงาน
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(๕) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(๖) การบริหารหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(๗) การกากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของหน่วยงานซึ่งต้องประเมินทุกสี่ปี
(๘) การยุบเลิกหน่วยงานในกรณีที่ตั้งขึ้นโดยมีกาหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน
ของหน่วยงาน
(๙) ข้อกาหนดอื่นอันจาเป็นเพื่อให้กิจการของหน่วยงานดาเนินการไปได้โดยเรียบร้อย
ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรานี้ด้วย
ให้ สานั กงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดาเนินการของหน่วยงานตามมาตรานี้
ตามที่จาเป็นและเพียงพอ
มาตรา ๑๖ การประชุมสภานโยบายต้องมีกรรมการสภานโยบายมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสภานโยบายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมสภานโยบาย ถ้าประธานสภานโยบายไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภานโยบายคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานสภานโยบาย รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง และรองประธานสภานโยบายคนที่สอง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภานโยบายคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสภานโยบายคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมสภานโยบายให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๑๗ ให้มีการประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ ในเรื่องใด
ที่สภานโยบายเห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้องพิจารณาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
มีเหตุอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภานโยบาย ให้สภานโยบายมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดาเนินการแทนสภานโยบายได้
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภานโยบาย และให้ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ แต่งตั้งพนักงานสานักงานสภานโยบาย
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หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจาเป็นสภานโยบายอาจมีมติให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะพิจารณา ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หน้าที่และอานาจ ตลอดจนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องได้มีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นมติของสภานโยบายและ
ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดาเนินการตามมตินั้น
เว้นแต่สภานโยบายจะกาหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
ให้สภานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๘ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแล้วรายงาน
ให้สภานโยบายทราบ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานสภานโยบาย กรรมการสภานโยบาย ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ความในวรรคหนึ่งให้นาไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และคณะกรรมการอานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๒๑ ให้มีสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สอวช.” ทาหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และ
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หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่ อนประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาเร็จแล้วไปสู่
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของ สอวช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานของ สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ ให้ สอวช. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ชาการและงานธุร การ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้
การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๓) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษา
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๔) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตามมาตรา ๑๘
(๖) ประสานงานให้มกี ารจัดทา บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตอ่ สาธารณชนตามประกาศตามมาตรา ๑๑ (๗)
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ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๘) จัดทารายงานประจาปีของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ (๑๐)
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอานวยการ สอวช. มอบหมาย
มาตรา ๒๓ สอวช. อาจมีรายได้จาก
(๑) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา ๖๖
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการให้บริการ
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ จากเงินหรือทรัพย์ สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
รายได้อื่นใด
ทรัพย์สินของ สอวช. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ
ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ สอวช. ในเรื่องทรัพย์สินของ สอวช. มิได้
เงินและทรัพย์สินของ สอวช. ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๔ ในการดาเนินกิจการของ สอวช. ให้มีคณะกรรมการอานวยการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ สอวช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบาย
กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการอานวยการ สอวช. มีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของ สอวช.
(๒) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของ สอวช.
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(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสภานโยบายเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจ
ของ สอวช.
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ สอวช. ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อานวยการ สอวช. การปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ สอวช. รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทน
(ค) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของพนักงานของ สอวช.
(ง) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอานวยการ สอวช.
ผู้อานวยการ สอวช. และพนักงานของ สอวช.
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษพนักงาน
ของ สอวช. รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของ
สอวช.
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ สอวช. รวมทั้งการบัญชี
และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดาเนินกิจการ
ของ สอวช.
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานของ สอวช.
(ฌ) การแต่งตั้ง และหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การก าหนดขอบเขตเกี่ย วกั บการปฏิ บั ติหน้า ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ฎ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการ สอวช. พนักงานของ สอวช. และเครื่องหมาย
สอวช.
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(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. มอบหมาย
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอานวยการ สอวช. จากบุคคลในภาคเอกชน
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของ สอวช. ตามมาตรา ๕๒ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี และสภานโยบาย
(๘) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สอวช.
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และสภานโยบายมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของ สอวช. ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช.
พิจารณากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ สอวช. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการอานวยการ สอวช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ สอวช. มีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการ
ของ สอวช. ขึ้นตรงต่อสภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. และจะให้มีรองผู้อานวยการ
ตามจานวนที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อานวยการ
สอวช. ก็ได้
การแต่งตั้งผู้อานวยการ สอวช. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๒๙ ผู้อานวยการ สอวช. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทางานให้แก่ สอวช. ได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์
หรือวิจัยและนวัตกรรม
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(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สอวช. หรื อ กิ จ การที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กับ
วัตถุประสงค์ของ สอวช. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริต
ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด หรือ เป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในกิจการที่กระทาการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นหรือทุน
มาตรา ๓๐ ผู้อานวยการ สอวช. มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๓๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อ านวยการ สอวช.
ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช. จัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๐ ผู้อานวยการ สอวช.
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการอานวยการ สอวช. ให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิน
(๔) คณะกรรมการอานวยการ สอวช. ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ สอวช.
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๙
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มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการ สอวช. พ้นจาก
ตาแหน่งด้วย และในกรณีผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๓๒ (๓) จะแต่งตั้ง
รองผู้อานวยการ สอวช. ที่พ้นจากตาแหน่งนั้นเป็นผู้อานวยการ สอวช. มิได้
นอกจากการพ้น จากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ง รองผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อผู้อานวยการ สอวช. สั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๔ ให้ผู้อานวยการ สอวช. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของ สอวช. ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของ สอวช. และระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สอวช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกตาแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของ
สอวช. ทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการอานวยการ สอวช.
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการ สอวช. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน ตลอดจนให้พนักงาน
ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของสภานโยบายและ
คณะกรรมการอานวยการ สอวช.
มาตรา ๓๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการ สอวช. เป็นผู้แทนของ
สอวช. และเพื่อการนี้ผู้อานวยการ สอวช. จะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอานวยการ
สอวช. กาหนด
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช. เป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ สอวช. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สอวช. โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และมีสิทธินับระยะเวลาการปฏิบัตงิ านใน
สอวช. เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
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มาตรา ๓๘ การบัญชีของ สอวช. ให้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๓๙ ให้ สอวช. จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สอวช. ทุกรอบปี
แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ สอวช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียกโดยย่อว่า
“กสว.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยหรือนวัตกรรมตามข้อเสนอของสภานโยบาย
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
(๓) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่ ง ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ สั ง กั ด กระทรวง ซึ่ ง มิ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เกินสองคน ด้านสังคมศาสตร์
จานวนหนึ่งคน และด้านมนุษยศาสตร์ จานวนหนึ่งคน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต าม (๕)
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๔๑ กสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ต่ อสภานโยบาย รวมทั้ งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบู รณาการที่ มุ่งผลสั มฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๓) ให้ คาแนะนาในการพิจารณาคาของบประมาณของกองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๖) บริห ารกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมตามมาตรา ๕๔ ให้เป็น ไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
(๗) พิจารณาคาของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์
ตาม (๔)
(๘) กาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๙) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ส ามารถน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(๑๐) กาหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
กาหนดข้อกาหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และกากับดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม และ
ข้อกาหนดหรือแนวปฏิบัตินั้น
(๑๑) ส่งเสริมและสนั บสนุ นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะต่อสภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนด
มาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แล้วว่า
เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ และหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณ
หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
(๑๓) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาและการดาเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมของประเทศ
ตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๑๔) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๑๕) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลปฏิบัติงานตามที่ กสว. มอบหมาย
(๑๖) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมติของสภานโยบาย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔๒ ให้ น าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ มาใช้ บั ง คั บ แก่ กสว. และ
คณะอนุกรรมการที่ กสว. แต่งตั้งโดยอนุโลม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๔๓ ให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
เรียกโดยย่อว่า “สกสว.” ทาหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดาเนินการวิจัยเอง
สกสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น
กิจการของ สกสว. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ สกสว. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๔๔ ให้ สกสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการและงานธุ ร การ รวมถึ ง สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา ๑๒ (๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อนาเสนอต่อสภานโยบายในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม
(๓) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เสนอต่อ กสว.
(๔) จัดทากรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอต่อ
กสว.
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) จัด ทาคาของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๖) จัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.
(๗) กลั่นกรองคาของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ (๔)
(๘) จัดทาข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญของประเทศที่ต้องดาเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการดาเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ ล
ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๙) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๑๐) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการกากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและ
แก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
(๑๑) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทาและเสนอมาตรการ
สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว
(๑๒) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการกากับ เร่ง รัด และติดตามให้มีการจัดทาและ
การดาเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
การกากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๑๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม และ
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของ กสว. และกองทุน
(๑๔) จัดทารายงานประจาปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
สภานโยบาย
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สภานโยบาย หรือ กสว. มอบหมาย
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มาตรา ๔๕ สกสว. อาจมีรายได้จาก
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการให้บริการ
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓) และรายได้อื่นใด
ทรัพย์สินของ สกสว. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ
ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ สกสว. ในเรื่องทรัพย์สินของ สกสว. มิได้
เงินและทรัพย์สินของ สกสว. ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๖ ในการดาเนินกิจการของ สกสว. ให้มีคณะกรรมการอานวยการคณะหนึ่ง
ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลั ด กระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ผู้อานวยการ สอวช. และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคนซึ่ง กสว. แต่งตั้ง ในจานวนนี้
อย่างน้อยคนหนึ่งต้องมาจากผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ
สกสว. เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสว. กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ให้ น าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่
คณะกรรมการอานวยการ สกสว. โดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ ให้ สกสว. มีผู้อานวยการคนหนึง่ ซึ่ง กสว. แต่งตั้งโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
อานวยการ สกสว. มีหน้าที่บริหารกิจการของ สกสว. ขึ้นตรงต่อ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ
สกสว. และจะให้มีรองผู้อานวยการ สกสว. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อานวยการ สกสว. ก็ได้
การแต่งตั้งผู้อานวยการ สกสว. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
กสว. กาหนด
มาตรา ๔๙ ให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่ผู้อานวยการ สกสว. โดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ให้ผู้อานวยการ สกสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของ สกสว. ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของ สกสว. และระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ สกสว. กาหนด
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(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สกสว. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ สกสว. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตาแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของ สกสว. ทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ
สกสว. กาหนด
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการ สกสว. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
ไม่เกินจานวนที่ กสว. กาหนด
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ สกสว.
กาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบายและมติของสภานโยบาย กสว.
และคณะกรรมการอานวยการ สกสว.
มาตรา ๕๑ ให้นาความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ สกสว.
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การกากับดูแล
มาตรา ๕๒ ให้ สอวช. และ สกสว. แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่อ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และ
เผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
พร้อมทั้งผลงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของ สอวช. และ สกสว. แล้วแต่กรณี
ในปีที่ล่วงมา
มาตรา ๕๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมอี านาจกากับดูแลการดาเนินกิจการของ สอวช.
และ สกสว. ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้อานวยการ สอวช. หรือผู้อานวยการ สกสว. ชี้แจง
แสดงความคิดเห็น หรือทารายงาน และมีอานาจยับยั้งการกระทาของ สอวช. และ สกสว. ที่ขัดต่อ
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กฎหมาย หน้าที่และอานาจของ สอวช. และ สกสว. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินการของ สอวช. และ สกสว. ได้
หมวด ๔
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๕๔ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมขึ้ น ใน สกสว.
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นระบบการวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศ
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
(๓) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นสมควรกาหนด
เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคล
หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ระดับชุมชนและพื้นที่
(๖) บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
มาตรา ๕๕ กองทุนตามมาตรา ๕๔ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๗๑
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
(๓) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา
(๖) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการดาเนินกิจการของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(๗) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามสมควรและจาเป็นเมื่อเงินไม่เพียงพอในการดาเนินการ
มาตรา ๕๖ รายได้ของกองทุนให้นาเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๕๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ กสว. กาหนด โดยให้ใช้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ (๔)
(๒) การดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๔
(๓) การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
มาตรา ๕๘ การจั ด สรรเงิน กองทุ นให้เ ป็น ไปโดยอิ สระภายใต้วัต ถุ ประสงค์ ของกองทุน
ตามมาตรา ๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) และเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการจัด สรรให้เฉพาะหน่วยงาน
ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องคานึงถึงความคล่องตัว มีความโปร่งใส ไม่มีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
มาตรา ๕๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ กสว. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
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มาตรา ๖๐ กองทุน ต้องจัด ให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๖๑ ให้กองทุนจัดทารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๖๒ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ กสว. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๖๓ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งท าหน้าที่ ต รวจสอบเพื่อ รายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อ กสว.
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงบประมาณคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กสว. แต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ และให้ สกสว.
จัดให้มีผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กสว. กาหนด
มาตรา ๖๔ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
และผู้ทรงคุณวุฒอิ ื่นทีม่ ีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสี่คน
แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ กสว. จัด สรรเงิน กองทุน เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง

1729
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรา ๖๔ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ สกสว. และหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ กสว. เพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ให้ โอนบรรดากิ จการ ทรั พย์ สิ น สิ ทธิ หน้ าที่ หนี้ ภาระผู กพั น พนั กงาน
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ พนั กงานและลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับเงินเดือน
ค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ แต่จะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ส ภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการสภานโยบายตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานสภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ส ภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัต กรรมแห่งชาติตามมาตรา ๖๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๖๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิให้ถือว่าเป็น
การเลิกจ้าง และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ดารงตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ
มาตรา ๗๐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิ บวัน นั บแต่วัน ที่ พระราชบั ญญัตินี้ใช้ บังคับ และเมื่อผ่ านการคัด เลื อกหรือการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรมแห่ งชาติกาหนดแล้ว ให้ สานั กงานสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามแบบที่ คณะกรรมการอ านวยการส านั กงาน
สภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ ก าหนดและเมื่ อได้ ยื่ นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้
ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพื่อไปเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ เพราะ
ทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือ
ยุบตาแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
บาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น พนั กงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิ กกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แ ม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ให้ น าความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลู ก จ้ า งของส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัตกรรม และสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจยั
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย เงินงบประมาณ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งอยู่ในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
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ในวาระเริ่มแรก ให้กันเงินที่โอนมาตามวรรคหนึ่งเป็นจานวนร้อยละสิบของเงินจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังคงดาเนินโครงการวิจัย
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม และคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๓ ในวาระเริม่ แรก ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมิให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับ
อยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะครบวาระ
มาตรา ๗๔ ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยอนุโลม
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มาตรา ๗๕ ให้นาความในมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งสมัครใจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทางานสาหรับการคานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๔ ให้นับเวลาทางานในขณะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อเนื่องกับเวลาทางานของพนักงาน
ของส านั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ หรื อพนั กงาน
หรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบั ญญัตินี้
แล้วแต่กรณีด้วย
มาตรา ๗๗ คดีที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและคดีที่กองทุนสนับสนุน
การวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๑
ไปเป็น ของสานักงานสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน ในการนี้ ให้สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่า
ผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย แล้วแต่กรณี ในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอานาจจากสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม แล้ว แต่กรณีต ามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ต ามคาพิพากษาหรือลูกหนี้
ตามคาพิพากษานั้น
มาตรา ๗๘ บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ” “เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ” และ “พนักงานของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ให้ถือว่าอ้างถึง “สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “ผู้อานวยการสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” และ “พนักงานของสานักงาน
สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ง ชาติ ” ตามพระราชบั ญญัตินี้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๙ บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ” “กองทุนสนับสนุนการวิจัย ” “ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย” และ “พนักงานของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ให้ ถือว่าอ้างถึง “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และ “พนักงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม” ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๐ ให้ บ รรดาประกาศ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง หรื อ มติข องสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ และของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องอาศัย
การขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ มีความผาสุ ก สมควรกาหนดให้ มีส ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์
และสมาชิก ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ห้ใ ช้ บั ง คับ เมื่ อ พ้ นก าหนดหกสิ บ วันนั บแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “สหกรณ์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของสมาชิ ก สหกรณ์ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย โดยช่ ว ยตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และ
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพั ฒนา
บุคลากรสหกรณ์ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจาเป็น
โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาหรือกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการดาเนินงานอืน่
ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๒) กาหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี
(๔) ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ หรือให้จัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทาให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือ
การว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใน
การปฏิบัติห น้ าที่ของตนอัน อาจทาให้ เสื่อ มเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรือสหกรณ์
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือ
ตามรายงานการตรวจสอบ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ มี อ านาจออกค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
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(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุใ ห้เกิดข้อบกพร่องหรือ
อาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์หยุด ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมี
การแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายดาเนินการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว
เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้
ดาเนินการได้เท่าที่จาเป็น”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๓/๑ สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๓ แบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้
(๑) สหกรณ์การเกษตร
(๒) สหกรณ์ประมง
(๓) สหกรณ์นิคม
(๔) สหกรณ์ร้านค้า
(๕) สหกรณ์บริการ
(๖) สหกรณ์ออมทรัพย์
(๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๘) สหกรณ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ อาจรับสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ (๔) (๖)
หรือ (๗) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกาหนด
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดาเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) รับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
หรื อ นิ ติบุค คลซึ่งมีบุ คลากรหรือ ลูก จ้า งไม่ น้อยกว่า กึ่ง หนึ่งของนิติบุ คคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ และมาตรา ๕๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

1743
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑/๑ ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
มาตรา ๕๑/๒ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกัน
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ดาเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการได้
ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์
มาตรา ๕๑/๓ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัด การไม่ต้องรับผิด
ตามมาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทาการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม
หรือได้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) (๖) และ (๗) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตลอดจนอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด โดยอาจกาหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปี
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และ
งบการเงินประจาปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การสอบบัญชี มาตรา ๖๙ ของหมวด ๓ สหกรณ์
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตามขนาดของ
สหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด”
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มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ชาระบัญชีโดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๐ ผู้ชาระบัญชีต้องทางบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม่ชักช้า
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่
เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่ออนุมัติ”
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๔/๑ การด าเนิ น งานและการก ากั บ ดู แ ล
สหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และ
มาตรา ๘๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๔/๑
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา ๘๙/๑ เว้ น แต่ จ ะได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะในหมวดนี้ ให้ ก ารด าเนิ น งานและ
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย
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มาตรา ๘๙/๒ การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้
อาจกาหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้
(๑) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๒) การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการ
(๓) การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ
(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
(๖) การดารงเงินกองทุน
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน
(๙) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๑๑) การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี
(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
(๑๓) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห ารื อ ร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๘๙/๓ ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
กรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห รื อ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง
หรือระงับการดาเนินการนั้นได้
ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระทาตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
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กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากตาแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี และ
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๔ เพื่อประโยชน์ในการกากั บดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
มีอานาจหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบ
หรือคาสั่ง เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะต้องตั้งขึ้น
โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์ แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับ
กับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม”
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มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๐๕/๑ เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และ
มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
สาหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๙/๑ การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา ๑๒๘/๑
มาตรา ๑๒๘/๒ มาตรา ๑๒๘/๓ มาตรา ๑๒๘/๔ และมาตรา ๑๒๘/๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๙/๑
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วย
รองปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม อบหมาย
เป็น ประธานกรรมการ ผู้แ ทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔
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(๒) มีห นั งสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
มาตรา ๑๒๘/๓ ให้ น าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘/๔ คาสั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงคาสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุ ทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
แล้วแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๐ บทกาหนดโทษ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ ใ ดใช้ ค าว่ า “สหกรณ์ ” หรื อ “กลุ่ ม เกษตรกร” ประกอบกั บ ชื่ อ หรื อ
ส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
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มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุม
ของกลุ่มเกษตรกรตามคาสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อไม่ใ ห้ คาชี้ แจงแก่นายทะเบีย นสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามที่นายทะเบี ยนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห่งการดาเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงดาเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัด การของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิ ด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการดาเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือ
ความมั่นคงของรัฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่จัด การรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ ใดฝ่ าฝื นไม่ แก้ ไขข้ อบกพร่ องหรื อระงั บการด าเนินการตามที่ นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กรรมการหรื อ
ผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ
หรื อ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การนั้ น ได้ ก ระท าผิ ด หน้ า ที่ ข องตนด้ ว ยประการใด ๆ โดยทุ จ ริ ต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๓๓ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ใ ดไม่เ ป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้ ส หกรณ์ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ดาเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์ แต่ได้พ้นจากสมาชิก
โดยฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดมิ ไ ด้ บ อกเลิ ก นิ ติ ก รรมนั้ น ให้ นิ ติ ก รรมนั้ น ยั ง คงมี อ ยู่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะสิ้ น สุ ด ไป
ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะทาการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๗ บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒ นาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจ
พิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๘ บรรดากฎหรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๙ ในการดาเนิ น การออกกฎกระทรวงและระเบีย บ เพื่ อ ปฏิ บัติการให้เป็น ไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่
ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการกาหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ การกาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แห่ งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กาหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์
และขอบเขตแห่ ง การด าเนิ น กิจ การของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติ เ กี่ยวกับสมาชิก สมทบของสหกรณ์
กาหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ งบการเงิ น และบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและ
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดาเนินกิจการในทานองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้
เป็นการเฉพาะ และกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงกาหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดเพื่อ ประสิทธิภาพ
ในการก ากั บ ดู แ ลกลุ่ ม เกษตรกร และปรั บ ปรุ ง บทก าหนดโทษและอั ต ราโทษให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒

๒

พระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

๓

พระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกากับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ มี ส านั ก งานพั ฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ มี วั ต ถุ ประสงค์ เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
เพื่อเป็น กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ระบบ
งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงาน
และลู ก จ้ า งของส านั ก งานต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ให้สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕ นอกจากด าเนิ น การให้ เ ป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ต ามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง
ให้สานักงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่และ
อานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดาเนินการ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางการเงิน การค้า การลงทุน และการนาเข้าส่งออก รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการกาหนดมาตรฐาน
เรื่องดังกล่าว
(๕) จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรการหรือกลไกการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กั บ การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและ
มีความน่าเชื่อถือ
(๖) กากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
(๗) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการ
หรือกลไกการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(๘) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานเอกชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(๙) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๑๐) ฝึกอบรมเพื่อยกระดับของบุคลากรของสานักงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(๑๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ คณะกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๖ ในการดาเนินงานของสานักงาน นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติใน
มาตรา ๕ แล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจทั่วไป ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิ ติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงาน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๗ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงานประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๕
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินงาน
(๔) เงินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินงานของสานักงาน
ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง
มาตรา ๘ รายได้ของสานักงานไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการกากับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสังคม
ผู้แทนสานักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนหกคน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินสองคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสามคน และ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1759
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๕) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือลูกจ้างของ
องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งกรรมการและหน้าที่และอานาจของสานักงาน
มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
มาตรา ๑๒ เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ดาเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ถือ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ง ในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน
(๔) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการด าเนิ นการของส านั ก งานและผู้ อ านวยการให้ เป็น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของผู้อานวยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สานักงาน
(๗) ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน และการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1761
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจากัดอานาจผู้อานวยการในการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ห รือ
กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้
การปฏิบัติหน้าที่และจานวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือที่ปรึกษาตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ให้สานักงานมีผู้อานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหาร
กิจการของสานักงาน
มาตรา ๒๐ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ อ านวยการต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๐) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๒๑ ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่ งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ก่อนครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
แต่ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาผู้อานวยการคนใหม่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ ผู้อานวยการพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ ยกเว้นกรณีมาตรา ๒๐ (๒)
มาตรา ๒๔ ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนดังกล่าว นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มติของคณะกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของ
คณะกรรมการ
ให้ผอู้ านวยการรับผิดชอบในการบริหารงานของสานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทน
ของสานั กงาน เพื่อการนี้ ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสานักงาน ผู้อานวยการอาจขอให้ข้าราชการ
พนั กงาน หรือลูกจ้างของส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ และในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานเป็นการชั่วคราว
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสานักงานสาหรับ
การคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิ บัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
สานักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของสานักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุน การศึกษาที่ได้รับจากสานักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการก่อน และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน
มาตรา ๒๙ การบัญชีของสานักงานให้จัดทาตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ ให้ ส านั ก งานจัด ทางบดุล งบการเงิน และบัญ ชี แล้ ว ส่ งผู้ ส อบบัญ ชีภ ายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องส านัก งาน และประเมิ นผลการใช้ จ่ า ยเงิ นและทรั พ ย์ สิ นของ
สานักงานทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับรอง
มาตรา ๓๑ ให้ ส านั กงานจั ดท ารายงานการด าเนิ นงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึง่ ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
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มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีมอี านาจกากับดูแลโดยทัว่ ไปซึ่งกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามหน้าที่
และอานาจ และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้อานวยการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานเสนอ
และมีอานาจสั่งยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่อหน้าที่และอานาจของสานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินการของสานักงานได้
ในกรณีที่ผู้อานวยการฝ่าฝืนหรือไม่กระทาการตามคาสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรี
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
มาตรา ๓๓ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอันยกเลิก และให้โอนบรรดา
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณของสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงาน
ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง หรือค่าจ้าง
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในสานักงาน โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ต่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิม
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้กาหนดระยะเวลาการจ้าง
มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง
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การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิม
เลิกจ้าง
มาตรา ๓๖ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตาแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้กับพนั กงานและลูกจ้างของสานักงาน จนกว่าจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
ไม่เพียงพอแก่การดาเนินงานของสานักงาน ให้ผู้อานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่ผู้อานวยการเสนอ
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๓๘ การร่วมทุน การกู้ยืมเงิน และการดาเนินการใดเท่าที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้กระทาไว้ก่อน
วัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่สิ้นสุด ให้ยังคงดาเนินการได้ต่อไปจนกว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้ง
ต้องมีการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการดาเนินการ
ด้านธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ของประเทศ ตลอดจนการดาเนิน การในด้านพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ และ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อรับผิดชอบใน
การดาเนินการดังกล่าว ในการนี้จึงได้ปรับปรุงสถานะและอานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตสิ ํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๔๕
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ให้ ส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญมี เลขาธิ การส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญคนหนึ่ ง
รั บผิ ดชอบการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ตรงต่ อ ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจเพิ่มขึ้นจากเดิม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งได้แก่ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เนื่องจาก
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้มีรองเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยสั่ งและปฏิบัติราชการของเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่
และอ านาจเพิ่ มขึ้ นตามรั ฐธรรมนู ญ สมควรก าหนดให้ ส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญมี รองเลขาธิ การส านั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

๒

พระราชบัญญัตสิ ํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรีย กว่า “พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้ สานั กงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การตลาด หรือสังคม ด้านละไม่เกินหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“มาตรา ๑๑/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑/๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๑๑/๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าวมิได้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ (๗/๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“(๗/๑) การออกประกาศกาหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบ
ทางสังคม เพื่อนามาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
เข้าถึงการเป็นตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
(๗/๒) การกาหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๒๒ (๒) และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓)”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้างทางวินัย
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง แต่ถ้าพนักงานและลูกจ้างที่ว่านั้น มีตาแหน่งตั้งแต่
ชั้นหัวหน้าสานักหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ เงินที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในแต่ละงวด ให้จัดสรรดังนี้
(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) หากการออกรางวัลใน
งวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนาเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้
แต่ไม่เกินหนึ่งงวด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เงินที่ได้นาไป
สมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มี สิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นาส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล
และไม่ได้นาไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล
แต่ผู้นั้นไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในกาหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๒๘ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้ ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลจั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมกั บ กิ จ การ
เพื่อจัดทาบัญชีแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามประเภทของเงินนั้น ๆ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มาตรา ๓๑ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทางบการเงินประจาปี ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๒ ให้ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบสาหรับเงินทุกประเภทของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาตรา ๓๓ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อานวยการ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาตรา ๓๔ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งท ารายงานการสอบบั ญ ชี เ สนอต่ อ คณะกรรมการภายใน
หนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกรางวั ล ในราคาเกิ น กว่า ที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง รัฐ บาล ต้ อ งระวางโทษปรั บไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๓๙/๑ ผู้ ใ ดขายสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลในสถานศึ ก ษา ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๙/๒ ผู้ ใ ดขายสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลแก่ บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ต่ากว่ า ยี่ สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนาเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ยังคงเหลืออยู่และ
ไม่มีภาระผูกพันในวันที่คาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่คาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก
มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศกาหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่ง
รัฐบาลตามมาตรา ๑๓ (๗/๑) แห่ ง พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอานาจออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามประเภทและรูปแบบที่ดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ การดารงตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อานาจหน้าที่ของ
ผู้ อานวยการส านั กงานสลากกิน แบ่ งรั ฐบาล การบัญชีของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไข
การจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับความผิด
ในกรณีการเสนอขายหรื อขายสลากกิน แบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
กาหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่
บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้การดาเนินกิจการของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗

เลม ๙๑ ตอนที่ ๑๕๗ ฉบับพิเศษ หนา ๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๗

๒

พระราชบัญญัตสิ ํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๙๖
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในสื่อทุกประเภทที่อาจนาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ อันจะทาให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของผู้ป่วยและครอบครัว และเพื่อให้สามารถนาผู้ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ปว่ ย
ไปรับการบาบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใช้ บังคั บเมื่อ พ้ นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สุขภาพ” และ “สุขภาพจิต” ก่อนบทนิยามคาว่า
“ความผิดปกติทางจิต” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
““สุขภาพ” หมายความว่า สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
“สุขภาพจิต” หมายความว่า สุขภาวะทางจิตใจ ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลกับ
สุขภาวะทางกาย ทางปัญญา และทางสังคม”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้รับดูแลผู้ป่วย” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ป่วยคดี”
และคาว่า “ภาวะอันตราย” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
““ผู้รับดูแลผู้ป่วย” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลหรืออุปการะผู้ป่วย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ
สถานบาบัดรักษา” และคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หน่วยงานอื่นของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคล
ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กิจกรรมบาบัด และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน
ให้ อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต
การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต
การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่มีความผิด ปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่ออื่นใด เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา ๑๖/๑
(๖) กาหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติตาม (๑) ให้คานึงถึงหลักการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วนด้วย”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๑/๑ ของส่ ว นที่ ๑ คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติ ในหมวด ๑ คณะกรรมการ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๑/๑ ให้กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)
เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ
(๓) ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ในด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
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ราชกิจจานุเบกษา
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(๔) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ หรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต
การจัดทาแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ให้คานึงถึงการดาเนินการแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน องค์กรทางวิชาการ และภาคประชาสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ให้ สถานบาบัดรักษาแต่ละแห่งมีคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาซึ่งหัวหน้า
สถานบาบัดรักษาแต่งตั้งอย่างน้อยหนึ่งคณะ ประกอบด้วย จิตแพทย์เป็นประธานกรรมการ แพทย์จานวน
หนึ่งคน พยาบาลจิตเวชจานวนหนึ่งคน นักกฎหมายจานวนหนึ่งคน และนักจิตวิทยาคลินิก หรือ
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลหรื อ ผ่ า นการอบรมด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
ด้านจิตเวชหรือนักกิจกรรมบาบัด จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
เมื่อหัวหน้าสถานบาบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาแล้ว ให้รายงานให้อธิบดีทราบ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ กรรมการสถานบาบัดรักษามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตัง้ กรรมการแทน
ตาแหน่งที่ว่าง หากยังมีประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยู่รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน ให้คณะกรรมการ
สถานบาบัดรักษาที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบัญญั ติสุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๑) ได้รับการบาบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๖/๑ การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด
ต้ อ งไม่ ท าให้ เ กิ ด ความรั ง เกี ย จเดี ย ดฉั น ท์ หรื อ ความเสี ย หายแก่ จิ ต ใจ ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ หรื อ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว
การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖/๒ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑
ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้เผยแพร่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล
(๓) ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล
(๔) ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น
การออกคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๐/๑ ของหมวด ๒ สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสถานบ าบั ด รั ก ษาเห็ น ว่ า ผู้ ป่ ว ยตามมาตรา ๒๙
มีความจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษาทางกายด้วย แต่ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอม
รั บ การบาบัด รัก ษาทางกาย และไม่มี ผู้ใ ห้ความยิ นยอมตามที่ก าหนดไว้ใ นมาตรา ๒๑ วรรคสาม
ให้คณะกรรมการสถานบาบัดรักษามีอานาจให้ความยินยอมในการบาบัดรักษาทางกายแทน”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญญัติ สุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“ให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมทักษะ การจัดการศึกษา
และการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๑ ของส่วนที่ ๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในหมวด ๓ การบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔๑/๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ผ่าน
การบาบัดรักษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย
ชุมชน และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
การดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปว่ ย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบัญญั ติสุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เข้ า ไปในเคหสถาน สถานที่ หรื อ ยานพาหนะใด ๆ เพื่ อ น าบุค คลซึ่งมีพ ฤติการณ์
อันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบาบัดรักษา
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถาน สถานที่ หรือยาน พาหนะใด ๆ
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

1788
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“การดาเนินการตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
หรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๐/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๐/๑ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๑๖/๒ ต้ อ งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ ของหมวด ๖
บทกาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น นิ ติ บุ ค คล ถ้ า การกระท าความผิ ด ของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๕๓/๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการ
ผู้ แ ทนส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และผู้ แทนส านักงานอัย การสูงสุ ด เป็ น กรรมการ และให้อธิบดี
กรมสุขภาพจิต แต่งตั้งข้าราชการของกรมสุขภาพจิต คนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด
และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ
โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๒๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งตัง้ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ตินี้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ ให้ ค ณะกรรมการสถานบ าบั ด รั ก ษาซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ นี้จนกว่า
จะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่ส อดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิตยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด ในทางที่ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต รวมทั้ง
ขาดกลไกการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สมควร
กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต เพิ่มเติม
อานาจหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริม การป้องกัน และการควบคุม
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดยคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่ วน ตลอดจนกาหนดห้ามสื่อทุกประเภทเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ทาให้เกิด
ความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ รวมทั้งกาหนดให้สถานบาบัดรักษา
แต่ละแห่งสามารถมีคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาได้มากกว่าหนึ่งคณะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบั ติงาน
อันเป็นการส่งเสริมการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๓๗
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๑๐
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
ประมวลกฎหมาย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“กฎ” หมายความว่า กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาที่มีผล
ให้เกิดภาระแก่ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ หรือกระทบต่อ
สถานะของบุคคล
“การจัดทาร่างกฎหมาย” หมายความว่า การจัดทาและพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมาย
ขึ้นใหม่ ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
“การวิเคราะห์ผลกระทบ” หมายความว่า การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
“การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ” หมายความว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้ นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระ
ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่
เพียงใด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้า ที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรือ
อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระทาการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
(๓) หน่วยงานของรัฐซึง่ มีภารกิจเกีย่ วข้องหรือที่ดแู ลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รบั หรืออาจได้รับผลกระทบ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
“องค์กรที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย
“ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดทาขึ้น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายของประชาชน
“คณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายว่ าด้ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
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“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนาผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน
ในการจัด ทาร่างกฎหมาย หน่ วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีที่จาเป็น และพึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา
ในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้งพึงกาหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดทาร่างกฎตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖ ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรื อ สภาพบั ง คั บ ที่ เ ป็ น ผลร้ า ยอื่ น แก่ผู้ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติ ต ามบัง คั บแก่ คดี ใ ด ถ้ า ศาลเห็ น เองหรื อ
คู่ความโต้แ ย้งพร้อมด้ว ยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมิใช่กรณีที่บทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็น
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ให้ ศ าลส่ ง ความเห็ น เช่ น ว่ า นั้ น ต่ อ ประธานศาลฎี ก าเพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
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ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมี คาวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือ
จะกาหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายกาหนดไว้ แล้วแต่กรณี ก็ได้ คาวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้กับ
คดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี และในการนี้ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
ดาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โดยเร็วต่อไป
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษปรับ
ทางปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ด้วยโดยอนุโลม โดยให้อานาจ
ของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของประธานศาลปกครองสูงสุด
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของศาลทหารด้วยโดยอนุโลม โดยให้อานาจของ
ประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีก าตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของหัวหน้าสานักตุลาการทหาร
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
กฎหมายตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงประกาศหรือคาสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับ
กฎหมาย
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายจะเสนอแนะหรื อ
ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง การกาหนดแนวทาง หรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ รวมตลอดทั้งให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายจะกาหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้
เมื่ อ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายจั ด ท ารายงานเกี่ย วกับ การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
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มาตรา ๘ การจัดทาร่างกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐหากได้ดาเนินการตามที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ทาให้
การจัดทาร่างกฎหมายนั้นเสียไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การในเรื่ อ งใด
โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จะเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานของรัฐปฏิบัติต ามก็ไ ด้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติต ามแล้ว ให้ถือว่าเป็น
การดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดทาร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ มิ ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บการประกาศหรื อ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๑๑ ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบในการจัดให้มี
บารุงรักษา และพัฒนาระบบกลางตามที่สานักงานร้องขอ เพื่อใช้ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมาย
ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (๑)
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
เปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการ
ตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และหมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่า
สมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด
(๗) การดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
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หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจัดให้มีระบบกลางตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่ างสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็น
ให้สานักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการนาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์
ผลกระทบ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ ระบบกลาง และเผยแพร่ผลการดาเนินการดังกล่าวไว้
ในระบบกลางด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรู ป แบบที่ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด
หมวด ๒
การตรวจสอบความจาเป็น การรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจาเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
ความจาเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า
ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้ ง
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการ
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
(๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) การสารวจความคิดเห็น
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม
มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐนาหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายไปรับฟัง
ความคิดเห็ น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือทาภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) คาอธิบายหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมายใน
ด้านการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
ผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๔) เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการก าหนดให้ มี ร ะบบอนุ ญ าต ระบบคณะกรรมการ หรื อ
การกาหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่หรือที่ติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยการแจ้งอาจ
กระทาผ่านระบบกลาง หรือหน่วยงานของรัฐจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้สานักงานรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบกลาง โดยสานักงานอาจเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น หรือเพิ่มรายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้สานักงานทราบ
การรับจดแจ้งและการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกาหนด
มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิด เห็นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนาผลการรับฟังความคิดเห็น
ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทาร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายตามความเห็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล
มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐต้องกระทาอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ โดยให้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทาเป็นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ
รายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ท าตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายสาหรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น
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หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจากัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน อันเนื่องมาจาก
การมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๖) เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกาหนดโทษอาญา
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๗) หน่ ว ยงานผู้รับผิดชอบ จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ต้องใช้
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถ้ามี
มาตรา ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๖ และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา ๑๗ ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้
มาตรา ๑๙ การจั ด ท าร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คงหรื อ ความปลอดภั ย
ของประเทศ ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน ร่างกฎหมายที่จาเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สาคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ หรื อ ร่ า งกฎหมายอื่ น ที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่อ ประชาชน
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจาเป็นแล้ว ให้ถือว่า
ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แล้ว และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ หน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผย
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๐ สภาผู้แ ทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจมีมติหรือ
ตราข้อบังคับให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนหรือ
ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๓
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
มาตรา ๒๑ หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่เป็นการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
หรือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย
(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน
หรื อ มี ก รณี จาเป็น อัน ไม่ อาจหลี กเลี่ ยงได้ ทั้ ง นี้ ในกรณีที่ จ าเป็นต้อ งมีระบบอนุญาต การกาหนด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นคาขออนุญาตดาเนินการต่าง ๆ ต้องคานึงถึงหลักการและ
สาระสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพื่อกาหนดนโยบาย หรือกากับ หรือกาหนดหลักเกณฑ์
หรือเพื่อการอื่นที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่นาระบบคณะกรรมการมาใช้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามติของ
คณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย
(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครองหรือดาเนิน
กิจการทางปกครอง ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
ให้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินิจและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นสาระสาคัญ
ไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน
(๘) การกาหนดโทษอาญาสาหรับการกระทาความผิดใด ให้คานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทานั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
(ข) เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ม าตรการอื่ น ใดเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งได้ ผ ลและ
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๒ การจัดทาร่างกฎหมายใดที่จะกาหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กาหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะกาหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง
ที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎ
ดังกล่าวแล้ว
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กฎหมายที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้ต้องมีการออกกฎ หรือกาหนด
ให้ รัฐต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ดาเนินการนั้นภายในระยะเวลา
สองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน
ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ แต่ในกรณีที่บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน
ให้ บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบกาหนดเวลา
สองปีดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามวรรคสองบังคับแก่คดีใด
ถ้ า ศาลเห็ น เองหรื อ คู่ ค วามโต้ แ ย้ ง พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลและศาลเห็ น ว่า เป็ น เหตุผ ลอั น สมควร ให้ ศ าล
ส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูง สุด
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น
ให้ ศาลดาเนิ น การพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีคาวินิจฉัยว่า
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมายในเรื่อ งใดเข้า ลั กษณะที่ จ ะเป็ นอั นสิ้ นผลบั งคั บตามวรรคสอง ให้ ป ระกาศ
คาวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่ ไม่กระทบต่อคาพิพากษา
ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว เว้ น แต่ ใ นคดี อ าญาให้ ถื อ ว่ า ผู้ ซึ่ ง เคยถู ก ศาลพิ พ ากษาว่ า กระท าความผิ ด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกล่าว เป็นผู้ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดดังกล่าว
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่กใ็ ห้การลงโทษนัน้ สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ
ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง ให้ศาลดาเนินการตามวรรคสาม
และเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง ศาลจะไม่ใช้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป
ความในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ในอานาจศาลทหารด้วย
โดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าสานักตุลาการทหารเสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกา เพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้ มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีระยะเวลาตามที่กาหนด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น
จั ด ท าร่ า งกฎทั้ ง ปวงให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว และในกรณี ที่ ต้ อ งเสนอกฎต่ อ คณะรั ฐ มนตรี อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้ ในกรณีเช่นนั้นให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติ
หลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม
การดาเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหก และวรรคเจ็ด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ร่างกฎหมายกาหนดให้ออกกฎเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องกาหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวม
จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
มาตรา ๒๔ เพื่อให้ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้า ที่ของรัฐมีความโปร่ง ใสและตรวจสอบได้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแนวทางปฏิบัตใิ นการใช้ดลุ พินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา ๒๓ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ดุลพินิจในการดาเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน ไต่สวน การบังคับคดี และการวางทรัพย์
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หมวด ๔
การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๕ ในการเสนอร่ า งกฎหมายหรื อ หลั ก การของร่ า งกฎหมายต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดทาขึ้น
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสานักงาน
ให้นาเอกสารตามมาตรา ๒๕ มาประกอบการพิจารณา และให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย โดยในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้อง
จัดทาร่างกฎหมายฉบับใด ให้สานักงานส่ง เรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนหรือพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕
และที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพิ่มเติม สานักงานจะดาเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
มาตรา ๒๗ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งเอกสารตามมาตรา ๒๕
(๒) และ (๓) และเอกสารตามมาตรา ๒๖ (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา และให้เปิดเผย
เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย
หมวด ๕
การประเมินผลสัมฤทธิ์
มาตรา ๒๘ ในหมวดนี้ กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชกาหนดและประกาศหรือ
คาสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย
มาตรา ๒๙ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
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(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการดาเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว
เช่ น กฎหมายให้ ใ ช้ ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคื นอสั งหาริม ทรั พ ย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรียญ ธนบัตร หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมายกาหนดยศ กฎหมายกาหนดวิทยฐานะ
(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของ
หน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๔) กฎหมายที่กาหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น
กฎหมายกาหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกาหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายกาหนดเครื่องแบบ
(๕) ประมวลกฎหมาย
(๖) กฎหมายอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ดาเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
และกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็น
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๓) การลดความซ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย
(๔) การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เ กิดภาระแก่ประชาชน
หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎตามวรรคสอง จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๓๑ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องดาเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามหมวด ๑ บททั่วไป และหมวด ๓ การตรวจสอบเนือ้ หาของ
ร่างกฎหมาย รวมทั้งต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย
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(๒) สถิติการดาเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใดหลายหน่วย ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น
ในกรณีกฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน การกาหนดหน่ วยงานของรัฐ
ที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระทาโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน
ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมายและ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๒ ไว้ในระบบกลางภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ให้กระทาอย่างน้อ ยทุกห้ าปีนับแต่วันที่ก ฎหมายนั้ น
มี ผลใช้ บั งคั บ หรื อทุ กรอบระยะเวลาอื่ นตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง หรื อเมื่ อมี กรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน และ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผล
อันสมควร
(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกาหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
เป็นครั้งแรก ให้กระทาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับ ส่วนครั้งต่อ ๆ ไป
ให้กระทาตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๓๕ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงานของรัฐกระทาตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒ นากฎหมายกาหนดโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้
ในระบบกลาง
เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที
หมวด ๖
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิต์ ามมาตรา ๓๒ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนีไ้ ว้ในระบบกลาง
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๒) คาแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน
(๓) คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้
(๔) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย
กฎเกณฑ์ตาม (๑) ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ หนั งสือเวียน หนังสือสั่งการ คาสั่ง คาพิพากษา คาวินิจฉัยของศาลหรื อ
คณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ และให้หมายความรวมถึง
เอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายใด ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นผู้เผยแพร่
ในกรณี ที่ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายหรื อ ความเสี ย หายต่ อ
ความมั่นคงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
หน่วยงานของรัฐจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
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กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานที่จะเป็น
ผู้จัดทาตามวรรคหนึ่ง
การดาเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น
อันยกเลิก
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดให้ ก ารด าเนิ นการในเรื่ อ งใดต้ อ งกระทา
ผ่านระบบกลาง ถ้าการจัดทาระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการดาเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก
(๑) ระยะเวลาสองปีตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง สาหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่เมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ระยะเวลาเก้า สิ บวั น ตามมาตรา ๓๓ ส าหรั บ กฎหมายที่ ใ ช้ บัง คับ อยู่ ใ นวันก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๔๐ บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้งการจัดทาร่างกฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ และการกาหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกิ น ความจ าเป็ น ตลอดจนก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายภายหลั ง
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค.
ด้านกฎหมาย (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่าอธิบดี
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรมี กฎหมายว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การเที ยบต าแหน่ งหั วหน้ าส่ วนราชการ
ที่เทียบเท่าอธิบดี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บต าแหน่ ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคั บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ส่ ว นราชการ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ในฝ่ า ยพลเรื อ น ทหาร หรื อ ต ารวจ
ที่มีกฎหมายกาหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตาแหน่ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตาแหน่ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ในการพิจารณาเทียบตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตาแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทยหรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๒) เป็นตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าส่วนราชการนั้นจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
(๓) เป็ น ต าแหน่ งประเภทบริ หารซึ่ง มีหน้ าที่ และอ านาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชา
บริหารงาน บริหารงานบุคคล และบริหารงบประมาณของส่วนราชการนั้น ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอานาจ
ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
มาตรา ๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเที ย บตาแหน่ งตามพระราชบั ญญัติ นี้ ให้ อ งค์ ก รกลาง
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายของแต่ละส่วนราชการวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่ง
หั ว หน้ าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี สาหรับใช้กับข้าราชการในส่วนราชการของตน โดยการวาง
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในมาตรา ๔ รวมทั้งมีหน้าที่และอานาจใน
การเทียบตาแหน่งข้าราชการในส่วนราชการของตนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนั้น
ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
มาตรา ๖ ในกรณีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส่วนราชการใดมีปัญหาอันไม่อาจหา
ข้อยุติได้ในการพิจารณาเทียบตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตามมาตรา ๗
โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
การวินิ จฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้ส่วนราชการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคาวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการวินจิ ฉัยชี้ขาดการเทียบตาแหน่งคณะหนึง่ มีหน้าที่และอานาจ
ในการพิจารณาวินิ จฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเทียบตาแหน่งและกาหนดหลักเกณฑ์กลางสาหรับเป็นแนวทาง
โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ผู้ อ านวยการ
สานักงบประมาณ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเทียบตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ จานวนไม่เกินสามคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนคนหนึง่ เป็นเลขานุการ และแต่งตัง้ ข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๓) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การพ้ น จากตาแหน่ งด้ ว ยเหตุอื่ นนอกจากการพ้ น จากตาแหน่ง ตามวาระ และการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตั้งเพิ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนด
หลักเกณฑ์กลางเพื่อเทียบตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการอื่นกับตาแหน่งอธิบดีทาให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
สมควรก าหนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ลางส าหรั บ การพิ จ ารณาเที ย บต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
ส่วนราชการต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐและประเทศ
รวมทั้งให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตาแหน่งเพื่อทาหน้าที่ชี้ขาดในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหา
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการต่างประเภทเพื่อประโยชน์ในการใช้หลักเกณฑ์กลางดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการเทียบตําแหนง
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลตลาดทุนและการดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและการพัฒนาของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของ
ตลาดทุนไทย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้เ ป็ นมาตรา ๔/๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลั กทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้การประกอบกิจการใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖/๑ ให้ มี ค ณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก าร
เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการ
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพื่อดาเนินการตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑/๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือ
การเงินการธนาคาร”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒/๒ ให้ เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการ ให้คานึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ ด้วย”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๒ ให้ ส านั ก งานด้ ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จั ด ท าแผน
การดาเนินงานของสานักงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจาทุกปี และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจาเป็น สานักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดาเนินงานของสานักงานได้ โดยให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
แผนการดาเนินงานของสานักงานที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นแผนสามปี เพื่อส่งเสริม
ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาตลาดทุ น เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ใ นการคุ้ มครองผู้ ล งทุ น เสริ ม สร้ า ง
ความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของตลาดทุน และลดความเสี่ยงของระบบการเงิน
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑/๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนเจ็ดคนเพื่อทาหน้าที่
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้เคยดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ไม่เกินตาแหน่งละหนึ่งคน
บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคสอง
ให้ ห มายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
คัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสานักงานตามที่รัฐมนตรีกาหนดและให้ถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองเท่าของจานวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
(๑) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ
(๒) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เสนอรายชื่อ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการคั ด เลือ กไม่เ ห็น ชอบกั บรายชื่ อ ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิที่ เสนอตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการคัดเลือกมีอานาจให้มีการดาเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้วแต่กรณีแล้ว ให้เสนอชื่อ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๙๑/๑ เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลการประกอบธุร กิ จ หลั กทรั พ ย์ เ หมาะสมกั บรู ปแบบ
การประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจาเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่กาหนดได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติ
แตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ การกากับและควบคุม ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชาระแล้วตามจานวนที่กาหนดสาหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ
ก็ได้”
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มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และการกระทาที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์
อันพึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัด การให้กระทาโดยการขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
ให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ จ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ นรวมหรื อ วิ ธีก ารจั ด การ
ให้สานักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓
และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๙/๑ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในกรณี
ดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได้
(๑) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(๓) การดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
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(๔) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และ
ต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อาจนัดประชุมใหม่
โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่ วมประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้ นแต่ คณะกรรมการก ากั บตลาดทุ น
จะประกาศกาหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงของจานวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙/๓ การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
ในหนั งสือนั ดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดการประชุม สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๔ ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙/๒
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้
แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข”
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มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส่วนที่ ๘/๑
ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคาว่า
“ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม
การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของ
ตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๓ และ
มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดาเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับความเสี่ยง
จากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบกากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์
(๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการกากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดารงสถานะ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลัก ทรั พย์
จดทะเบียน
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(๕) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๖) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ในเรื่องใดอาจกระทบต่อความมั่นคง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจนามาซึ่งความไม่เรียบร้อย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการดาเนินงานนั้นก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่งตั้งจานวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ และบุคคลซึ่งสมาชิก
ตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพ ย์
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งนอกจากผู้จัดการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ประธานกรรมการ และจะเลื อ กกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ก คนหนึ่ ง เป็ น
รองประธานกรรมการด้วยก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
และต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์
อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่ งตั้งเป็นกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์”
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มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ค วามเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มี
สั ญชาติ ไ ทย สมาชิ กตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลื อกบุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยจ านวนไม่ เกิ น สองคน
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ของมาตรา ๑๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ในกรณีที่การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสองอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่
มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบหรือข้อบังคับอืน่ ใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง (๓) ต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตาม
มาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของ
รายได้ ห ลั งหั กค่ าใช้ จ่ าย ภาษี และเงิ น ส ารอง ทั้ งนี้ ให้ ใช้ งบการเงิ นรวมของตลาดหลั กทรั พย์ ใน
การคานวณจานวนเงินนาส่ง
การกั น เงิ น ส ารองตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามประเภทและจ านวนที่ ค ณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินสารองดังกล่าวไว้ในลักษณะ
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดให้บุคคลที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘๕ ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน
หรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๑๖ ให้นาความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖
มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมาตรา
๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๖/๑
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึง
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกากับดูแล
ตลาดทุน
(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่
ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์
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(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๘๒/๑
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๔ ให้กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา
๒๑๘/๒
การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล การเข้าร่วม
กิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอานาจจ่ายเงินจากกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘/๖
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณี ที่มี ความจาเป็นเพื่อ ยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจ
กาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา ๒๑๘/๗ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการกองทุน ส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งตามกระบวนการ
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๘ เป็นกรรมการ
ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ
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มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนตามมาตรา
๒๑๘/๗ (๔) ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์
อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๙ ให้นามาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
กองทุน ประกอบด้ว ยกรรมการกองทุน เท่าที่เหลืออยู่ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗
(๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๙
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
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มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุน
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลและดาเนินกิจการของ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ อานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน แผนการเงิน
และงบประมาณประจาปีของกองทุน
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับ
กองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบอานาจของ
ผู้จัดการกองทุน
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงาน
และลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
(ค) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน
ของกองทุน
(๕) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศ
กาหนด
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การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบัติงาน การกาหนดค่าจ้างและประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดของผู้จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและ
รับผิด ชอบการบริห ารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัด การกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้
ผู้จัดการกองทุนจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุนและจัดให้มี
การสอบบัญชีเป็นประจา
ให้กองทุนจัดทางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี งบการเงินนั้น
ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคสี่
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของกองทุน ทุกหนึ่งปี โดยให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน จานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
(๒) รายงานข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินกิจการของกองทุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน
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ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลการประเมินดังกล่าว
ต่อสาธารณชน
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดาเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผล
พ้นจากหน้าที่
มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดทารายงานประจาปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และต้องเปิดเผยไว้
ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒๕/๑ ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๕ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดทาใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบหรือวิธีการที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด”
มาตรา ๓๒ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒๘/๒ ให้นาความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗
มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๒ บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ใ ดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัต ิต ามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓
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มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐
วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑
มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐
วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๑/๑
วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐
ถ้าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
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“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ
ที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือยังมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทาความผิดของบริษัท
หลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่
ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นนั้
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือล่ว งรู้ ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอานาจตามพระราชบัญญัตินี้
อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้น
นาไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จา
ทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามอานาจหรือหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
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(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สินค้าหรือตั วแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร”
มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๗ ความผิด ตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕
มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๒
มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตรี
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓
มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้”
มาตรา ๓๘ ให้ ค ณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินใี้ ห้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต ามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตาแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ อาจได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีกวาระหนึ่ง
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มาตรา ๓๙ เมื่ อ ครบกาหนดหนึ่งปี หกเดือ นนับแต่วันที่มี คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พ้นจากตาแหน่งจานวนฝ่ายละกึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และให้ถือว่าการพ้นจาก
ตาแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มาตรา ๔๐ ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์โ อนเงินหรื อทรัพ ย์ สิ นอื่น ใดเป็นจ านวนหรื อมูล ค่าห้าพัน
เจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน
กาหนดจานวนหรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗
(๔) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพั ฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไป เพียงเท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยี
ทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบั ญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลั กทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการกากั บดู แล
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ มีการคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส
และคานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนปรับปรุงบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๒ หนา ๑
พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕

๒

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒

๓

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๕ ก หนา ๔๘
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖

๔

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก หนา ๑
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

๕

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๖
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๖๙
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี เ หรี ย ญรั ต นาภรณ์ รั ช กาลที่ ๑๐ ขึ้ น ไว้ ส าหรั บ พระราชทาน
เป็นส่วนพระองค์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ จานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ลั ก ษณะแห่ ง เหรี ย ญรั ต นาภรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ มี อั ก ษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. อยู่ในขอบวงกลมซึ่งมีรัศมี เหนือรัศมีมีเลข ๑๐ ภายใต้อุณาโลม หลังอุณาโลม
มีห่วงทาด้วยทองคาสาหรับร้อยแพรแถบข้างบน มีลาดับเป็น ๕ ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ ๑ อักษรพระปรมาภิไธยทองคาฝังเพชรทั้งดวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชั้นที่ ๒ อักษรพระปรมาภิไธยทองคา ลงยาสีขาว ขอบเรือนเงินประดับเพชร
ชั้นที่ ๓ อักษรพระปรมาภิไธยกาไหล่ทอง ลงยาสีขาว ขอบสร่งทองคา
ชั้นที่ ๔ อักษรพระปรมาภิไธยกาไหล่ทอง ขอบสร่งเงิน
ชั้นที่ ๕ อักษรพระปรมาภิไธยเงิน ขอบสร่งเงิน
ให้มีแพรแถบกว้าง ๓๒ มิลลิเมตร พื้นสีเหลือง มีริ้วสีขาว ๒ ข้าง สอดร้อยห่วงเหมือนกัน
ทั้ ง ๕ ชั้ น ส าหรั บ พระราชทานสตรี ผู ก เป็ น รู ปแมลงปอ ใช้ ป ระดั บ เสื้ อ ที่ หน้า บ่า ซ้า ย ส าหรับ
พระราชทานบุรุษ ไม่ผูก ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
มาตรา ๔ เหรี ย ญนี้ จ ะพระราชทานแก่ ผู้ ใ ด แล้ ว แต่ จ ะทรงพระราชด าริ เ ห็ น สมควร
โดยมีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรประจาพระองค์เป็นสาคัญ
กากับไว้ด้วย ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญนี้จะเขียนอักษรย่อไว้ท้ายชื่อ ก็ให้เขียนดังนี้
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นที่ ๑ ให้เขียนว่า ว.ป.ร. ๑
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นที่ ๒ ให้เขียนว่า ว.ป.ร. ๒
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นที่ ๓ ให้เขียนว่า ว.ป.ร. ๓
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นที่ ๔ ให้เขียนว่า ว.ป.ร. ๔
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นที่ ๕ ให้เขียนว่า ว.ป.ร. ๕
มาตรา ๕ เหรียญนี้พระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์
และพระราชทานเป็นสิทธิ แม้ผู้ได้รับพระราชทานล่วงลับไปแล้วก็ให้ตกทอดแก่ทายาท เพื่อรักษาไว้
เป็นที่ระลึกในวงศ์ตระกูลสืบไป หากว่าทายาทมีความปรารถนาจะเชิดชูเกียรติคุณ จะใช้แต่ดวงเหรียญ
ร้อยสร้อยสวมคอ ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ได้ แต่จะร้อยแพรแถบเอาไปใช้ประดับไม่ได้
ถ้ า ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานก็ ดี ทายาทก็ ดี กระท าความผิ ด ร้ า ยแรงหรื อ ประพฤติ ต นไม่ ส มเกี ย รติ
อาจทรงเรียกคืนได้
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดวงใหม่เลื่อนเป็นชั้นสูงขึ้นไป ต้องส่งเหรียญดวงเดิมคืน
มาตรา ๖ บรรดาผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญนี้ อ ยู่ แ ล้ ว ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับ ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ที่เป็นเครื่องหมายในส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์อย่างหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ ท รงพระราชด าริ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ประเดิ ม ส าหรั บ พระราชทานเป็ น เครื่ อ งหมายในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
แก่ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วแต่จะทรงพระราชดาริเห็นสมควร ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้า อยู่หั ว พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ก็ได้ทรงอนุโลมสร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นพระราชทานเป็นประเพณีสืบมาทุกรัชกาล ทั้งนี้
เป็นแบบอย่างอันดี สมควรที่จะให้มีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุ บันขึ้นสาหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมาย
ในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณีสืบไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ หรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตเิ หรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๑๐ เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก หนา ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นไว้สาหรับพระราชทานเป็นเครือ่ งหมาย
แห่งพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชอัธยาศัย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ เหรียญราชรุจิมี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเรียกว่าเหรียญราชรุจิทองและอีกชนิดหนึง่
เรียกว่าเหรียญราชรุจิเงิน
ลักษณะแห่งเหรียญราชรุจิตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหรียญกลมแบนทาด้วยเงินกาไหล่ทอง
ชนิดหนึ่ง และทาด้วยเงินอีกชนิดหนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร ด้านหน้ามีพระบรมรูป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

รัชกาลปัจจุบันครึ่งพระองค์ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา มีอักษรจารึกอยู่ริมขอบว่า วชิราลงกรโณ
ปรมราชาธิราชา ด้านหลังมีรูปจักร กลางวงจักรจารึกอักษรว่า ราชรุจิยา ทิน์นมิท มีห่วงสาหรับ
ร้อยแพรแถบข้างบน
ให้มีแพรแถบกว้าง ๓๒ มิลลิเมตร พื้นสีเหลือง ริมสีขาว สอดร้อยห่วง สาหรับพระราชทานสตรี
ผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย สาหรับพระราชทานบุรุษ ไม่ผูก ใช้ประดับที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย
มาตรา ๔ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญนี้จะเขียนอักษรย่อไว้ท้ายชื่อ ก็ให้เขียนดังนี้
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิทอง ให้เขียนว่า ร.จ.ท. ๑๐
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิเงิน ให้เขียนว่า ร.จ.ง. ๑๐
มาตรา ๕ เหรียญนี้พระราชทานเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชอัธยาศัย
และพระราชทานเป็นสิทธิ แม้ผู้ได้รับพระราชทานล่วงลับไปแล้วก็ให้ตกทอดแก่ทายาท เพื่อรักษาไว้
เป็นที่ระลึกในวงศ์ตระกูลสืบไป แต่ไม่มีสิทธิที่จะประดับเหรียญนี้ ถ้าผู้ได้รับพระราชทานก็ดี ทายาทก็ดี
กระทาความผิดร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้
มาตรา ๖ บรรดาผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญนี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เหรียญราชรุจิ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ที่เป็นเครื่องหมายในส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์อย่างหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระราชดาริสร้างขึ้นเป็นประเดิมสาหรับพระราชทานแล้วแต่จะทรงพระราชดาริเห็นสมควร ต่อมา
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ก็ ไ ด้ ท รงอนุโ ลม
สร้างเหรียญราชรุจิขึ้นพระราชทานเป็นประเพณีสืบมา ทั้งนี้เป็นแบบอย่างอันดี สมควรที่จะให้มีเหรียญราชรุจิ
รั ช กาลปั จ จุ บั น ขึ้ น ส าหรั บ พระราชทานเป็ น เครื่ อ งหมายแห่ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ตามพระราชอั ธ ยาศั ย
ตามโบราณราชประเพณีสืบไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตเิ หรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิ หรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก หนา ๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๗๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
หรือเพื่อประโยชน์ อื่น ใด ต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์ ส าธารณะซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “จัดสรรคลื่นความถี่” และคาว่า “ชุมชน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
““สิทธิในการเข้ าใช้วงโคจรดาวเทียม” หมายความว่า สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ รั บ หรื อ มี อ ยู่ ใ นการส่ ง ดาวเที ย มเข้ า สู่ ว งโคจรตามข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยุ ข องสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๖) และ (๗) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การพ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ถ้าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือวันที่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดาเนินการ
จัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ กมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจั ด สรรคลื่นความถี่แ ละ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) จัดทาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหาร
สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) ดาเนินการในฐานะหน่วยงานอานวยการของรัฐที่มีอานาจในการบริหารกิจการสื่อสาร
ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล
และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนซึ่งจัด ทาตาม (๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม”
มาตรา ๑๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑๔/๑) และ (๑๔/๒) ของมาตรา ๒๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑๔/๑) ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มอั น เป็น
สมบัติของชาติ และดาเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ
ประชาชน ในกรณีที่ การรักษาสิ ท ธิดังกล่ าวก่ อให้เ กิด ภาระแก่รั ฐเกิ นประโยชน์ที่ จะได้รับ กสทช.
อาจสละสิ ท ธิ ดัง กล่ า วได้ต ามที่ กาหนดในแผนการบริห ารสิ ทธิ ใ นการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเที ย ม และ
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดาเนินการ
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว แต่ ก รณี จ ะต้ อ งรั บ ภาระโดย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑๔/๒) พิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว”
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มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่ ทั้งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกัน
การกระทาที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการกาหนดสัดส่วนขั้นต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดาเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ และมาตรา ๓๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“หมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
มาตรา ๓๔/๑ ในหมวดนี้
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคมที่ กสทช. จัดไว้
เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์สาหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้
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“เหตุฉุกเฉิน ” หมายความว่า เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้งเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ
เหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตามมาตรา ๓๔/๒
มาตรา ๓๔/๒ ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารและการประสานงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔/๓ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บ
ค่าบริการใด ๆ จากผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๓๔/๔ ผู้รับแจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน สามารถ
เข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดตาแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีความผิด
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉกุ เฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระทา
ความผิดตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔/๕ ผู้ใดใช้ห รือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๓
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่
จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาจกาหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๔๒ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ใ ห้ ด าเนิ นการโดยวิธี ก ารประมูล
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด
คลื่น ความถี่ที่ กสทช. อนุ ญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ต ามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจอนุญาต
ให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้น ได้
แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้อง
ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ใน
ย่านความถี่หรือช่องความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เงินรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และ
เงินที่ต้องนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่น
นอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดให้นาไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคง
ของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ประกอบกิจการได้ตามที่กาหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่กาหนดในประกาศ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิม่ เติมได้
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไว้ในคาขออนุญาต
มาตรา ๔๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทามิได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด ๆ
อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องดาเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๔๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมต้ อ งประกอบกิ จ การด้ ว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมด
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอานาจประกอบกิจการแทนมิได้
การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดาเนินรายการบางช่วงเวลาสาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ให้กระทาได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซึ่งต้องชาระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศกาหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูล
ตามมาตรา ๔๑ เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
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บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว จะโอนแก่ กั น มิ ไ ด้ เว้ น แต่
จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอน
สิ้ น สุ ด ลง และให้ กสทช. ออกใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ
กิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว
มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้ง
ไปยั ง คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด
(๑) ไม่ดาเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถ
ใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กาหนด หรือ
(๓) นาคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ หรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให้ กสทช. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มีก ารแก้ไ ขให้ ถู กต้ องหรื อ มีค าสั่ง เพิ ก ถอนใบอนุญ าตให้ ใช้
คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่ ๔ และความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๔
การกากับการประกอบกิจการ
มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การโทรคมนาคมต้อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มการขออนุญ าต และค่ า ธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามอัตราที่ กสทช. ประกาศกาหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การรายปี ต ามวรรคหนึ่ง ให้ คานึ งถึ ง รายจ่ า ยใน
การกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้นาส่งเป็นรายได้ของสานักงาน กสทช.
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ในการกากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และแผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การดาเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคลื่นความถี่และ
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อย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
แนวทางการอนุ ญาตให้ ใ ช้ คลื่ น ความถี่แ ละการอนุญาตให้ประกอบกิจ การ โดยค านึ งถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัด ให้ มี
การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การคลื่น ความถี่ เ ป็นไปโดยมีประสิท ธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนตามวรรคสองหรือคลื่นความถี่เพื่อกิ จการ
ตามประเภทอื่นที่กาหนดไว้จนพ้นกาหนดสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช.
เห็นว่าการนาคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ให้ กสทช. มีอานาจนาคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ แต่จะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่ อ สิ ท ธิใ นการใช้ คลื่น ความถี่ที่จั ด ให้ เพื่ อประโยชน์ส าธารณะหรือ สาหรับ ภาคประชาชน ในกรณีที่
การดาเนินการดังกล่าวทาให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วน
ดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทตามวรรคหนึ่ ง ให้ กสทช. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้ ป ระกอบกิ จ การ และหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาด้วย ทั้งนี้
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่ ป รากฏในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคสี่ กสทช. ต้ อ งชี้ แ จงและ
แสดงเหตุผลให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ
ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บท
ที่ กสทช. ก าหนดขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ให้ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลปกครอง โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันยื่นฟ้องคดี
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แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๕๐/๑ ในการดาเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และการสละสิ ทธิ ดังกล่า ว ให้ กสทช. จั ด ท าแผนการบริหารสิ ท ธิใ นการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคมรวมทั้ งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ ยวกั บสิท ธิใ นการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม
โดยในการจัดทาแผนดังกล่าว กสทช. ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการดาเนิน การเกี่ ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
(๔) แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
แผนตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ให้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเสนองบประมาณรายจ่ ายส าหรั บ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด ต่อสานักงาน กสทช. เพื่อจัดสรร
เป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสานักงาน กสทช. ในการนี้ สานักงาน กสทช. อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
และให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่ม
ปี ง บประมาณไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น หรื อ เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ กสทช. เพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๒
วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในเวลาใด ๆ ที่สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสานักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือการดาเนินการใดไม่ถูกต้อง
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ตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ กสทช. ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และให้ กสทช. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับ
การดาเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละสามปี และจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้
กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช. พนักงาน
หรือลูกจ้างของสานักงาน กสทช. และให้นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔)
และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนครบกาหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้ กรรมการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่ ง
เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงสามคน
เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว โดยให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เริ่มดาเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานกาหนด
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ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ผู้ ใ ดใช้ ค ลื่น ความถี่ เพื่ อกิจ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน์ หรื อกิจการ
โทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน
หรือตามสัญญานั้น”
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มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบกิจการ
เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคสองให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุ ญ าตนั้ น
ยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ต ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๒๙ ใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ โ อนแก่กันได้ต ามที่กาหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก มิให้นาส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔
และมาตรา ๔๔/๕ และส่วนที่ ๔ การกากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการกากับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ให้ส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔ การกากับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใช้บังคับ
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
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ให้ กสทช. จัดทาแผนการดาเนินการและกาหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา ๗๑ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังมีผลใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานซึง่ ออกตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๐ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน ประกอบกับมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นองค์กรรับผิดชอบและกากับการดาเนินการดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และการเริ่มกระบวนการสรรหา
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ตลอดจน
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่
ได้พัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพื่อให้ การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนั้ นเพื่ อประโยชน์ ในการแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉิ นที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อ ของประชาชน สมควรก าหนด
ให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีประสิ ทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

1866
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒

พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หนา ๕๙
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๓๘
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“ความในวรรคสามมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าใน
การจัด ให้ มีการเลือกตั้งใหม่นั้น ยังได้ไ ม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ประกอบด้วยจานวนสมาชิ กเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่
จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวนตามวรรคสาม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง หรือกระทาการฝ่าฝืน
มาตรา ๔๔/๓ วรรคสาม”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี และ
ดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือ
วันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้ว
เกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนกรณีตาม (๕)
หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่า
ผู้นั้ น จะได้พ้นจากตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจาก
ตาแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุ
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่
มี ก ารประกาศค าวินิ จ ฉัย ถ้ า ในขณะที่ ป ระกาศค าวิ นิจ ฉัย ดัง กล่ าวผู้ นั้นก าลั ง ดารงต าแหน่ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน
ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
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มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕/๒ นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด มีวาระอยู่ ใ นตาแหน่ง คราวละสี่ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ค รบระยะเวลาสี่ ปี ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า
เป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑
เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓
(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัย
หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
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สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สอบสวนแล้ ว เสร็ จ หรื อ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้ ว
ไม่ว่าด้ว ยเหตุใด เว้น แต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการ ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวน
และวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด วินิ จ ฉัย ว่ านายกองค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ้ น จากต าแหน่ ง
ตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ แล ะ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะ
ที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็น
ผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลัง
ดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่
ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่ มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
มาตรา ๑๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ให้นาความในมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
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“(๖/๑) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการดู แ ลการจราจรและการรั กษา
ความสงบเรียบร้อย”
มาตรา ๒๐ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น (๗ ตรี ) ของมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“(๗ ตรี) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๙) รายจ่ายอื่น ใดที่จาเป็น ต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือ
ดู ง านในต่ า งประเทศของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด รองนายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริ ห าร
ส่วนจังหวัด จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๗๗
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือน
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ผู้ ด ารงตาแหน่ ง ที่มีอ านาจหน้ าที่ ใ นการดาเนินการดังกล่ าว หรื อ ในกรณีเ ห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
การกระทาหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือ
ระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในหกสิ บวัน นั บแต่วั นที่ไ ด้รับ แต่งตั้ง ทั้ ง นี้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนไม่ ส ามารถด าเนิ น การสอบสวนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ภ ายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่า
การคงอยู่ ในหน้ าที่ ของผู้นั้ นต่อไปอาจเกิดการเสี ยหายแก่องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดหรื อเสี ยหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติห น้าที่ และให้ ผู้นั้ นได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วง
ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตาแหน่ง
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การอุทธรณ์คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห้า ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๙ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๗ วรรคสาม ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทา
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุ
ที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีคาสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณี ที่ รัฐ มนตรี เห็ น ควรให้ มีการสอบสวนเพิ่ ม เติม จากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่ งให้
คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และรัฐมนตรี
ต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น”
มาตรา ๒๕ บรรดาข้ อ กล่ า วหาหรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
มาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๓๗/๑ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๗๙
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ
สอบสวนเสร็ จ แล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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มาตรา ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
โดยให้ พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด ให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบั ญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้มีตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดนั้น แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
แก่บุคคลดังกล่าว
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๙ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ จะก าหนดให้
ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้
แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
มีการกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าว
ใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้ บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุ ดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การพ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รวมทั้งการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการกากับดูแล
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด นายกองค์ การบริ ห าร
ส่ วนจั งหวัด และผู้ ทาหน้ าที่ช่วยเหลื อในการบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดที่ เหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐

เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

๒

พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๘
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒

๓

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก หนา ๕
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๔

พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หนา ๑๐
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕

พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๓๐
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ นหมวด ๒/๑ อนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ง เป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖
แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“หมวด ๒/๑
อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๒๓/๑ คู่ พิ พ าทอาจตั้ ง คนต่ า งด้ า วเป็ น อนุ ญ าโตตุ ล าการคนเดี ย วหรื อ หลายคน
เพื่อดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้
ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๘ หรือมีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามความตกลง
ของคู่พิพาท อาจมีการตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการก็ได้
มาตรา ๒๓/๒ ในกรณีที่มีการตั้งคนต่างด้าวผู้อยู่นอกราชอาณาจักรทาหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
ในราชอาณาจักร อันเป็นการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นและมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ คนต่างด้าวผู้นั้น
อาจขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวได้
คนต่างด้าวผู้ทาหน้าที่อนุญาโตตุลาการซึ่งมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้ว อาจขอหนังสือ
รับรองตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๒๓/๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานตามมาตรา ๒๓/๒ ออกหนังสือรับรองเพื่อให้
อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าวทาหน้าที่ได้ตามกฎหรือข้อบังคับการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ที่ตกลงกันเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๓/๔ และมาตรา ๒๓/๕
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
(๒) หมายเลขของข้อพิพาทหรือรหัสข้อพิพาทที่อ้างอิงได้
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชาติของอนุญาโตตุลาการ
(๔) เลขที่หนังสือเดินทางของอนุญาโตตุลาการ
(๕) ระยะเวลาประมาณการในการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่การดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประมาณการ
ตามวรรคสอง (๕) อนุญาโตตุลาการอาจขอหนังสือรับรองใหม่ได้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓/๔ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้อนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับหนังสือ
รับรองตามมาตรา ๒๓/๓ แล้ว มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้
ตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือรับรอง แต่ไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
มาตรา ๒๓/๕ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้ วยการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว
ให้อนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๓/๓ และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
มีสิทธิทางานในราชอาณาจักรตามตาแหน่งหน้าที่ของตน
ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวออกใบอนุญาต
ทางานให้แก่อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง และในระหว่างที่ดาเนินการออกใบอนุญาต ให้อนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวทางานไปพลางก่อนได้
มาตรา ๒๓/๖ ในการด าเนิ น การทางอนุญาโตตุ ลาการในราชอาณาจั ก ร คู่ พิ พ าทอาจตั้ง
คนต่างด้าวเป็นผู้รับมอบอานาจคนเดียวหรือหลายคนเพื่อทาหน้าที่แทนตนได้ และให้นาบทบัญญัติ
ในหมวดนี้มาใช้บังคับแก่ผู้รับมอบอานาจดังกล่าวโดยอนุโลม”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ในราชอาณาจักรได้มีการตั้งคนต่างด้าวทาหน้าที่อนุญาโตตุลาการและผู้รับมอบอานาจของคู่พิพาท ซึ่งการเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ดังนั้น
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังกล่าวในการเข้ามาดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักร
และได้รับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕

๒

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา ๖๒
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ
สวนรุกขชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๒) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ไม้ ” หมายความว่ า ไม้ ทุ ก ชนิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ มี อ ยู่ ใ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ทั้งที่มีลักษณะเป็นต้น กอ หรือเถา และหมายความรวมถึงราก
ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย ส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า
ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีอยู่
ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
“อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษ
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือ
พืชป่าประจาถิ่น ที่ห ายากหรือ ใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติหรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน
“วนอุทยาน” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การสงวนรักษาไว้
ให้เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม
“สวนพฤกษศาสตร์ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้ โดยมีการจัดแยก
พรรณไม้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์ หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน
“สวนรุกขชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า หายาก หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศ
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงขนาด ลักษณะ ประเภทกิจการหรือกิจกรรม หรือเขตพื้นที่ที่จะดาเนินการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
อุทยานแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
การกาหนดอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๖ เมื่อปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเหมาะสมที่จะกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง
ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการใน
เรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทา
โดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ บางส่วนให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา ๘ พื้น ที่ที่จะกาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต ามมาตรา ๖ ต้องมิได้เป็นที่ดิน
ที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด
เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
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การกาหนดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือทาประโยชน์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
ในการกาหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ห้ามมิให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อนามากาหนดเป็นวนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
มาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และอานวย
ความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยดูแลหรือบารุงรักษาหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต และเครื่องหมายอื่นได้ตามสมควร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรูปแบบในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต
และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ”
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านอุทยานแห่งชาติ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ หรือด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ
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ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ อ้ งมีสัญชาติไทยและมีประสบการณ์หรือทางานด้านทีแ่ ต่งตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิพ้ นจากตาแหน่งก่อ นวาระ หรื อ ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้
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มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
(๒) เสนอแนะการกาหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดพื้นที่ใดเป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ
สวนรุกขชาติ รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๔) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บที่
พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคุม้ ครอง บารุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๑๘ ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ให้จัดให้มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งพร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดและแนวเขต
การจัดการพื้นที่เพื่อเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการพืน้ ที่
ดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบในอุทยานแห่งชาตินั้นปิดประกาศแผนทีแ่ ละ
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แนวเขตการจัดการท้ายประกาศไว้ ณ สถานที่ที่เปิดเผย และดาเนินการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว
การจัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกาหนดเขตการจัดการภายใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด โดยการกาหนดเขตการจัดการภายใน
พื้น ที่อุทยานแห่ งชาติดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อลักษณะพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติหรือ
เป็นพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศ และต้องรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย
แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการดาเนินการ
แนวทางการจัดการ และการกากับดูแลการใช้พื้นที่ และให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนด้วย
ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ตามวรรคสาม ให้นาประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
(๒) เก็บหา นาออกไป กระทาด้ วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใด
อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไปหรือกระทาให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ
(๔) เปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้นาในล
้ าน้า ลาห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง
เน่าเสีย หรือเป็นพิษ
(๕) ปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
(๖) เข้าไปดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์
(๗) นาเครื่องมือสาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป
(๘) ยิงปืน ทาให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทาให้เกิดเพลิงไหม้
(๑๐) กระท าให้ ห ลั ก เขตหรื อ เครื่ อ งหมายแสดงแนวเขต ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ให้ มี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
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มาตรา ๒๐ บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๒๑ บุคคลใดน าหรือปล่อยสัต ว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด
มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอนุญาตให้บุคคลกระทาการตามมาตรา ๑๙ (๒)
(๕) (๖) หรือ (๗) ได้ตามลักษณะของเขตการจัดการพื้ นที่อุทยานแห่งชาติที่กาหนดไว้ โดยอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวให้กระทาได้เฉพาะเพื่อการสารวจ
การศึ ก ษา การวิ จั ย หรื อ การทดลองทางวิ ชาการ การถ่ า ยท าภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ หรื อ สารคดี
การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงาน หรือการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลตามวรรคหนึ่ง อายุใบอนุญาต
การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงอุทยานแห่งชาติ หรือ
การสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออานวยความสะดวกในการทัศนาจร
หรือการพักแรมเป็นการชั่วคราว หรือเพื่ออานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ในอุทยานแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการตามมาตรา ๑๙
การกระท าของพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บที่ อ ธิ บดี กาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ในอุทยานแห่งชาติต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัย
การให้คาแนะนา หรือการจัดระบบการเตือนภัยแก่ประชาชน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอาจร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรอื่นใด หรือบุคคลใด ช่วยดาเนินการตามความจาเป็นก็ได้ และให้ถือว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรอื่น หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าว เป็นการกระทาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกระทาการหรืองดเว้น
การกระทาใด ๆ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือหรือป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน เพื่อรักษา
สภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการตามมาตรา ๑๙ ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระทาดังกล่าวก็ได้ และให้รายงานการกระทาต่ออธิบดี
เพื่อทราบ
การกระทาของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการกระทาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ใด
เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทาด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายประกาศนั้นด้วย
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้กับการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วย
เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ ภายในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการกระทาตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กระทาก็ได้โดยต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลตามวรรคสอง อายุใบอนุญาต
การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับแก่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติด้วยโดยอนุโลม

1894
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การให้บริการ และการอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเรียกเก็บค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนสาหรับการนั้นก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และ
อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ให้ แ บ่ งเงิ นในอั ตราไม่ เกิ นร้ อยละสิ บของเงิ นที่ เรี ยกเก็ บได้ ตามมาตรา ๒๙
แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติแห่งนั้น เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์
บารุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลหลายแห่ง ให้แบ่งเงินแก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นทุกแห่ง แต่เมื่อรวมจานวนเงินแล้วต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา ๒๙ เงินที่มีผู้บริจาค และเงินค่าปรับที่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบตามมาตรา ๕๒ ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เก็บรักษาไว้เป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
มาตรา ๓๒ เงิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบ ารุ ง รั ก ษาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติตามมาตรา ๓๑ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นาไปใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษา หรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการ
กาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น
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(๒) ค่าใช้จ่ายในการทาลาย รื้อถอน หรือย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ที่มีผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๓๕ (๓)
(๓) เงิน สวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร
ที่ไ ด้รับอัน ตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การคุ้มครอง ดูแ ลรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
(๔) การบารุงรักษาสถานที่ หรือการจัดหาสิ่งจาเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการอานวยความสะดวก
ความปลอดภัย การให้ความรู้ การท่องเที่ยว หรือการพักแรมของนักท่องเที่ยว
(๕) การฝึกอบรม การศึกษา หรือการวิจัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
มาตรา ๓๓ การน าส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรา ๒๙ ให้จัดทารายงานทางการเงิน และ
ผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
หมวด ๔
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พัน ธุ์ไ ม้ห รือพัน ธุ์สัต ว์ดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรื อ สวนรุ ก ขชาติ เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขตนั้น
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใด
เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลา
ที่กาหนด
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่นใดเมื่อผู้กระทาผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒)
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแต่หาตัวไม่พบ
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร เพื่อป้องกัน ระงับ หรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิต ย์ตก หรือในเวลา
ทาการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือนาออก
นอกราชอาณาจักร หรือทาลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
เมื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระทา
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
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มาตรา ๓๗ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ตาแหน่ง ใดหรื อระดั บใดจะมีอ านาจตามที่ ไ ด้กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้ องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน
ด าเนิ น การ รวมทั้งวิธีก ารปฏิ บัติห น้ าที่ และคุ ณสมบัติของพนักงานเจ้ าหน้า ที่แต่ละตาแหน่งหรือ
แต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทาเอกสารมอบหมายไว้
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น เพื่อแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๙ การจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผู้ใดกระทาการหรืองดเว้นกระทาการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ท รั พ ยากรธรรมชาติใ นอุ ทยานแห่ งชาติ วนอุ ทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการของบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่งให้ถือตามมูลค่าหรือบัญชีรายการที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระทาในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด หรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระทา
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ผู้ ใ ดเก็ บ หา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ เ ป็ น อันตราย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือ
กระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๙ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็น ท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้
เกิน สี่ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ งแต่สี่แสนบาทถึง
สองล้านบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๕) (๖) (๘) หรือ (๙) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๑๐) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๘
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผู้ใดกระทาการตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ ง ถ้าเป็นการนาหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาตินั้น
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระค่ า ปรั บ ตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๕๓ ในกรณีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้นด้วย
มาตรา ๕๔ ในการดาเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ เมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๔๐ ไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอานาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผู้นาจับเป็นจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
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จานวนเงินค่าปรับตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ชาระ
เงินค่าปรับหรือชาระไม่ถึงจานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนาจับที่ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๕๖ บรรดาไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่บุคคลได้มาจากการกระทาความผิด หรืออาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้
สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิด หรือมีไ ว้ เพื่อใช้กระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิ ด
ตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๗) หรือ (๑๐) ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคานึงว่าเป็นของ
ผู้กระทาความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
ให้ พ นั ก งานอั ย การร้อ งขอให้ ศ าลสั่ง ริบ ทรัพ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ง และเมื่ อ พนั กงานอั ยการ
ได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏ
ตั ว บุ ค คลซึ่ งอาจเชื่ อ ว่า เป็ น เจ้ า ของหรือ ไม่ก็ ต าม ในกรณี ที่ ป รากฏหลั กฐานว่า มีบุ ค คลเป็น เจ้ าของ
ทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของ
เจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้ าของมายื่นคาขอเข้ามาในคดีก่อนมีคาพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินนั้น
ไปใช้ในการกระทาความผิดดังกล่าว อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้
มีการกระทาความผิดเช่นนั้นเกิดขึน้ หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มเี หตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาล
สั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ในวาระเริ่ ม แรก ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน
และเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และ
ให้ อธิบดีกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๘ บรรดาอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และสัมปทาน ใบอนุ ญาต และหนั งสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้ว ย
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่า
กาหนดอายุของอาชญาบัตร ประทานบัต ร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และสัมปทาน
ใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น ๆ
มาตรา ๖๐ บรรดาใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ
มาตรา ๖๑ ให้ โ อนเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช เก็บไว้เป็นรายได้
เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาเป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๒ บรรดาระเบียบหรือประกาศใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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การออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๓ ให้วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ที่กาหนดให้มีขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่เป็นงานในภารกิจหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทาแผนที่
แสดงแนวเขตของพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ ไ ม่ มี ที่ดิน ท ากิน และได้อยู่ อาศัย หรือท ากินในอุท ยานแห่งชาติที่มีก ารประกาศกาหนดมาก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินและ
ได้อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดนิ ในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้ งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบาย
การปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยต้องจัด ให้ มีแ ผนที่แ สดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการซึ่งจัด ทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือ
ระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกิน
ยี่ สิ บ ปี และอย่ างน้ อยต้อ งมี สาระสาคัญ เกี่ย วกั บหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาและคุณ สมบัติข องบุคคล
ที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะดาเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภายในเขตพื้นที่ดาเนินโครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และการสิ้นสุด
การอยู่อาศัยหรือทากิน และมาตรการในการกากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นาออกไป กระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือนาหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทาดังกล่าวเป็นไปเพื่อ การดารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษา และควบคุมการใช้ประโยชน์
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่ งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
แห่งใด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอ
ในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ
สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา
การดารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อจัดทาโครงการอนุรกั ษ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นประกาศกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
หรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงแนบท้ายประกาศกระทรวงนั้นด้วย
เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมและลดการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติ โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จะดาเนินการภายใต้
ประกาศกระทรวงตามวรรคสองให้มีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปี และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
อุทยานแห่งชาติ และแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้น และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
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เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับอนุญาตภายใต้โครงการที่จะดาเนินการ
หน้าที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดาเนิ นโครงการ ประเภท ชนิด จานวน หรือปริมาณ
ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์
ช่วงระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
หรือทรัพยากรธรรมชาติ หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการอนุญาตการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ และการสิ้ น สุ ด การอนุญาต มาตรการในการกากับดูแล การตรวจสอบ
การติดตาม การควบคุมผลกระทบและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ และการประเมินผล
การดาเนินโครงการ และแนวทางในการลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในเขตพื้นที่
ดาเนินโครงการ
การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ หากเป็นการเก็บหา
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามประเภท ชนิด และจานวนตามที่ได้รับอนุญาต และเป็นไป
เพื่อการดารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญั ติอุทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ในการสงวน อนุ รัก ษ์ คุ้ มครอง และบารุงรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่น พัน ธุ์ไม้
สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และเพื่อให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่ งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตอิ ุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัตอิ ุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๑๔๕
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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