
 

รางกฎหมายทีค่างการพิจารณาของรฐัสภาชุดกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รางพระราชบัญญัติ 
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล  

พ.ศ. .... 
 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญัติ ณ ปจจุบัน∗ 
 

 รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกู ภัยทางทะเล พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  

 

 การเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการและเหตุผล กลาวคือ 
เน่ืองจากการเดินเรืออาจตองประสบภยันตรายอันกอใหเกิดความเสียหายแกเรือ 
ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือกูภัย การกําหนด 
เงินตอบแทนใหแกผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือเรือหรือทรัพยสิน 
ที่ประสบภยันตรายทางทะเลและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอม  
ประกอบกับการชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับ 
หลักสากล  สมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเลเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือกูภัยและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกู ภัย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๔๓  และมีมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาเสนอ   และส งให คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
 สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกู ภัย 
ทางทะเล พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  

                                                            
∗ ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙. 

โดย  นางสาวจฬุารัตน  ยะปะนนั 
นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานกักฎหมาย
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ชุดที่ ๒๑ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗  โดยลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ีดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  
และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการ
พิจารณา และกําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

  
ข. หลักการของรางพระราชบญัญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

 ใหมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือกูภัยทางทะเล 

 เหตุผล 

 เน่ืองจากการเดินเรืออาจตองประสบภยันตรายอันกอใหเกิดความเสียหาย
แกเรือ ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือกูภัย การ
กําหนดเงินตอบแทนใหแกผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือเรือหรือ
ทรัพยสินที่ประสบภยันตรายทางทะเลและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแก
สิ่งแวดลอม ประกอบกับการชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะ  เพ่ือให
สอดคลองกับหลักสากลสมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเกี่ยวกับเร่ืองการ
ชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการ
ชวยเหลือกูภัยและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือ
กูภัย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  
 

ค. สรุปสาระสําคัญ 
 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัย
ทางทะเล พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใช
พระราชบัญญัติน้ีแทน 
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 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การชวยเหลือกูภัย”  หมายความวา การกระทําหรือกิจกรรมใด ที่ไดกระทํา
ขึ้นเพ่ือชวยเหลือเรือหรือทรัพยสินอ่ืนซึ่งประสบภยันตรายในทะเลหรือนานน้ําใด ๆ  
 “เรือ”  หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
 “เรือเดินทะเล”  หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล ตามกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 “ทรัพยสิน”  หมายความวา ทรัพยสินใด ๆ ที่ไมไดมุงหมายใหติดตรึงถาวร
อยูกับแนวชายฝง และใหหมายความรวมถึงสิทธิที่จะไดรับคาระวางดวย 
 “ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม”  หมายความวา ความเสียหายอยางมากทาง
กายภาพแกสุขอนามัยของมนุษย สิ่งมีชีวิตทางทะเล หรือทรัพยากรในนานน้ํา
ชายฝงทะเล ในนานน้ําในประเทศ หรือบริเวณตอเน่ืองใกลเคียง ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
มลพิษ การปนเปอน อัคคีภัย การระเบิดหรืออุบัติภัยรายแรงอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน 
 “เงินตอบแทน”  หมายความวา เงินรางวัล เงินบําเหน็จ หรือเงินคาทดแทน 
ซ่ึงตองจายตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก 
 (๑) การชวยเหลือกูภัยที่กระทําในนานน้ําในประเทศ โดยไมมีเรือเดินทะเล
เขามาเกี่ยวของ 
 (๒) เรือรบ หรือเรืออ่ืนใดที่รัฐเปนเจาของและดําเนินการ โดยไมไดใชหรือมี
ไวใชเพ่ือวัตถุประสงคทางการพาณิชยในขณะที่ทําการชวยเหลือกูภัยน้ัน  และไดรับ
ความคุมกันของรัฐตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 (๓) แทนที่ตั้งอยูกับที่หรือลอยน้ํา หรือฐานขุดเจาะในทะเลที่เคลื่อนที่ได 
หากแทนหรือฐานขุดเจาะน้ันอยูในที่ตั้งในขณะที่กําลังทําการสํารวจหรือแสวงหา
ประโยชนหรือผลิตทรัพยากรแรธาตุใตทองทะเล 
 มาตรา ๖  ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๗  ในการทําสัญญาการชวยเหลือกูภัย ใหนายเรือมีอํานาจทํา
สัญญาแทนเจาของเรือ และใหเจาของเรือหรือนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทน
เจาของทรัพยสินบนเรือ 
 มาตรา ๘  ในการบังคับตามสัญญาการชวยเหลือกูภัย  ถาศาลเห็นวา
สัญญานั้นไดตกลงทําขึ้นภายใตความกดดันโดยมิชอบหรือความกดดันอันเกิดจาก
ภยันตรายที่คุกคาม และมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่ไมเปนธรรม หรือเห็นวาเงิน 
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ตอบแทนตามสัญญาไดกําหนดไวสูงหรือต่ําจนเกินไป  เม่ือคํานึงถึงสภาพการ
ปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) ไมใชสัญญานั้นทั้ งหมดหรือบางสวนบังคับแกคูสัญญา และใช
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีบังคับแทน 
 (๒) ปรับเปลี่ยนขอกําหนดหรือเง่ือนไขของสัญญานั้น 
 (๓) เพ่ิมหรือลดจํานวนเงินตอบแทนที่กําหนดไวในสัญญาใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง 
 มาตรา ๙  ผูชวยเหลือกูภัยมีหนาที่ตอเจาของเรือ  นายเรือและเจาของ
ทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ดังตอไปน้ี 
 (๑) การดําเนินการปฏิบัติการชวยเหลือกู ภัยตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังตามสมควร 
 (๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ขอความชวยเหลือจากผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนเม่ือมีเหตุอันควร และ 
 (๔) ยอมใหผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการ เม่ือ
ไดรับการรองขออันควรจากเจาของเรือ นายเรือหรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืน 
ที่ประสบภยันตราย  ทั้งน้ี ถาปรากฏวาการรองขอดังกลาวมีขึ้นโดยไมมีเหตุอันควร 
ใหการปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการของผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนนั้น ไมมี
ผลกระทบตอเงินรางวัลที่พึงจะไดรับ 
 มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนประสบภยันตราย เจาของ
เรือ นายเรือ หรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืน มีหนาที่ตอผูชวยเหลือกูภัย ดังตอไปน้ี 
 (๑) ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในระหวางการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 
 (๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ตองรับมอบเรือ หรือทรัพยสินคืน เม่ือเรือหรือทรัพยสินน้ันไดไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัยแลว และไดรับการรองขอโดยมีเหตุอันควรจากผูชวยเหลือกูภัย 
 มาตรา ๑๑  นายเรือมีหนาที่ตองชวยเหลือบุคคลที่ตกอยูในภยันตราย 
แหงชีวิตในทะเลตามความสามารถที่จะกระทําไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายอยาง
รายแรงแกเรือและบุคคลบนเรือของตน 
 เจาของเรือไมตองรับผิดในผลที่นายเรือไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
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 มาตรา ๑๒  ผูชวยเหลือกูภัยมีสิทธิไดรับเงินรางวัล  ถาการชวยเหลือกูภัย
น้ันเปนประโยชนตอการทําใหเรือหรือทรัพยสินปลอดภัย 
 แมเรือที่ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยจะเปนเจาของเดียวกันกับเรือที่ประสบ
ภยันตรายสิทธิในการไดรับเงินรางวัลจะไมเสียไป 
 มาตรา ๑๓  การกําหนดเงินรางวัล ใหใชเกณฑดังตอไปน้ีประกอบกัน ทั้งนี้ 
ใหคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการชวยเหลือกูภัย 
 (๑) มูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
 (๒) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ระดับของความสําเร็จของการชวยเหลือกูภัย 
 (๔) สภาพและระดับความรุนแรงของภยันตราย 
 (๕) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการชวยเหลือกูภัย
ทรัพยสินและชีวิตบุคคล 
 (๖) เวลาที่เสียไปและคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดแก 
ผูชวยเหลือกูภัย 
 (๗) ความเสี่ยงตอความรับผิดและความเสี่ยงอยางอ่ืนที่เกิดแกผูชวยเหลือ
กูภัยหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการชวยเหลือกูภัย 
 (๘) ความฉับพลันในการใหบริการ 
 (๙) เรือและเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูชวยเหลือกูภัยมีไวใชและไดใชในการ
ชวยเหลือกูภัย 
 (๑๐) การเตรียมพรอม ประสิทธิภาพและมูลคาของอุปกรณตาง ๆ ของ 
ผูชวยเหลือกูภัย 
 มาตรา ๑๔  ผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนบนเรือตองจายเงิน
รางวัลตามสวนแหงมูลคาของเรือและทรัพยสินที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
 ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสียในเรือหรือ
ทรัพยสินอยางอ่ืนบนเรือน้ัน ผูชวยเหลือกูภัยจะเรียกเอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นจาก
เจาของเรือก็ได 
 ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยใชสิทธิตามวรรคสอง เจาของเรือซ่ึงจายเงินรางวัล
ไปน้ันมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูมีเสียไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามสวนที่ผูมี
สวนไดเสียน้ันจะตองจายตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๕  เงินรางวัลจะตองไมเกินมูลคาของเรือและทรัพยสินที่ชวยเหลือ
ไวได  ทั้งน้ีไมรวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง 
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 มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยเรือ ซ่ึง
เรือลํานั้นเองหรือสินคาในเรือไดคุกคามตอการที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอ
สภาพแวดลอม และผูชวยเหลือกูภัยไมไดรับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ หรือไดรับ
เงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แตนอยกวาคาใชจายของผูชวยเหลือกูภัย  ผูชวยเหลือ
กูภัยน้ันมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามที่กําหนดไวในมาตรานี้จาก
เจาของเรือลํานั้นเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย  หรือสวนตาง
ระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยกับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีตามที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่ง ถาการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 
ซ่ึงผูชวยเหลือกู ภัยไดปองกันหรือบรรเทาความเสียหายอยางมากที่สุดตอ
สภาพแวดลอม เงินคาทดแทนพิเศษซึ่งเจาของเรือหรือเจาของสินคาพึงจายใหแก
ผูชวยเหลือกูภัย อาจเพิ่มขึ้นไดอยางสูงถึงรอยละสามสิบของคาใชจายที่เกิดขึ้นแก 
ผูชวยเหลือกูภัย ทั้งนี้ ศาลอาจจะเพิ่มเงินคาทดแทนพิเศษขึ้นไดอีก  หากศาลเห็น
วาเปนธรรมและยุติธรรมโดยพิจารณาตามเกณฑที่เกี่ยวของที่ระบุไวในมาตรา ๑๓  
อยางไรก็ตาม เงินคาทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะไดรับตองไมเกินสองเทาของ
คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย 
 คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
หมายถึงคาใชจายที่จําเปนโดยมีเหตุอันควรที่ผูชวยเหลือกูภัยตองจายไป  รวมถึง
อัตราที่เปนธรรมสําหรับอุปกรณและบุคลากรที่ไดใชไปจริงและมีเหตุอันควร  ทั้งน้ี 
โดยคํานึงถึงเกณฑตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ (๘) (๙) และ (๑๐) 
 เงินคาทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะตองจายตามมาตรานี้ ใหจายตามสวนตาง
ระหวางเงินคาทดแทนพิเศษกับเงินรางวัลที่ผูชวยเหลือกูภัยจะไดรับตามมาตรา ๑๓ 
 ถาผูชวยเหลือกูภัยประมาทเลินเลอและไมทําการปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายอยางมากที่สุดแกสภาพแวดลอม  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันอาจจะถูกตัดสิทธิ 
ที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามมาตรานี้ทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน แลวแต
กรณี 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิไลเบี้ยของเจาของเรือ 
 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีผูชวยเหลือกูภัยหลายราย ใหใชเกณฑตามมาตรา 
๑๓ เปนฐานของการคํานวณเงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยเหลานั้น 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือไทย การแบง
เงินรางวัลระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือใหพิจารณาวาการปฏิบัติการนั้นเปน
การนําเรือเขาเสี่ยงภัยหรือเปนการปฏิบัติการที่อาศัยทักษะหรือความสามารถ
เฉพาะตัวของคนประจําเรือ  ถาปรากฏวาเปนกรณีนําเรือเขาเสี่ยงภัย ใหเงินรางวัล
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สวนใหญตกแกเจาของเรือ  แตถาเปนกรณีที่อาศัยทักษะหรือความสามารถ
เฉพาะตัวของคนประจําเรือโดยเฉพาะ  ใหเงินรางวัลสวนใหญตกแกคนประจําเรือ 
ทุกคนโดยระหวางคนประจําเรือดวยกัน ใหไดรับสวนแบงเงินรางวัลในอัตราสวนที่
เทากัน  ทั้งนี้ เวนแตจะตกลงกันโดยชัดแจงไวเปนอยางอ่ืน 
 ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือตางประเทศ  การแบงเงิน
รางวัลระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือ ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่เรือ
น้ันชักธง 
 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไมไดปฏิบัติการจากเรือ การแบง
เงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางที่ตนไดใชในการปฏิบัติการ ใหเปนไป
ตามกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางนั้น 
 ในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจาง
เปนกฎหมายไทย ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๐  ผูที่กระทําการชวยเหลือประสบภัย มีสิทธิเรียกเงินตอบแทน
จากผูประสบภัยที่รอดชีวิตจากการกระทํานั้น 
 ในการชวยเหลือกู ภัยที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ใหผูที่กระทําการ
ชวยชีวิตนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงที่เปนธรรมจากเงินตอบแทนที่ผูชวยเหลือกูภัย
ไดรับ 
 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่มีการชวยเหลือผูประสบภัย ถาผูที่กระทําการ
ชวยชีวิตไดกระทําการชวยเหลือกูภัยดวยในคราวเดียวกัน  ศาลอาจเพิ่มเงินตอบ
แทนที่ผูกระทําการชีวิตผูประสบภัยจะไดรับก็ได 
 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการทําสัญญาไวกอนเกินอันตราย  การปฏิบัติตาม
สัญญานั้นไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน เวนแตการปฏิบัติการนั้นเปน
การกระทํานอกเหนือไปจากขอบเขตหนาที่ตามสัญญานั้น 
 มาตรา ๒๓ หากการชวยเหลือกูภัยจําเปนตองมีขึ้นหรือตองยากขึ้นเพราะ
ความผิดหรือการละเลยตอหนาที่ของผูชวยเหลือกูภัย  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันอาจ 
เสียสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนไปทั้งหมดหรือบางสวน 
 หากผูชวยเหลือกูภัยกระทําการโดยกลฉอฉลหรือไมสุจริต ยอมสิ้นไป 
ซ่ึงสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทนโดยสิ้นเชิง 
 มาตรา ๒๔  การชวยเหลือกูภัยไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน 
หากไดกระทําไปโดยฝาฝนคําสั่งหามอันชัดแจง และมีเหตุผลอันสมควรของบุคคล
ดังตอไปน้ี 
 (๑) เจาของเรือหรือนายเรือ ในกรณีการชวยเหลือกูภัยเรือหรือทรัพยสิน
อยางอ่ืนบนเรือ หรือทรัพยสินที่เคยอยูบนเรือ 
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 (๒) เจาของทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ในกรณีการชวยเหลือ
กูภัยทรัพยสินที่ไมไดอยูและไมเคยอยูบนเรือ 
 มาตรา ๒๕  ผูชวยเหลือกู ภัยยอมมีบุริมสิทธิทางทะเลเกี่ยวกับสิทธิ
เรียกรองในเงินตอบแทนจากการชวยเหลือกูภัยเรือ แตหากมีการวางหลักประกัน
เพ่ือสิทธิเรียกรองดังกลาวอันเปนที่พอใจ  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันไมอาจอางบุริมสิทธิ
ทางทะเลเหนือเรือน้ันไดอีก 
 มาตรา ๒๖  หากผูชวยเหลือกูภัยรองขอ  ใหบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในเงิน
ตอบแทนจัดใหมีหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ  
รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองน้ันดวย 
 มาตรา ๒๗  กอนที่จะปลอยสินคาไปจากเรือ เจาของเรือตองใชความ
พยายามอยางเต็มที่ใหเจาของสินคาจัดใหมีหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกรองในเงิน
ตอบแทนอันเปนที่พอใจ  รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองน้ัน  
ทั้งน้ี ไมวาผูชวยเหลือกูภัยจะรองขอตามมาตรา ๒๖ หรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๒๘  หามมิใหเคลื่อนยายเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนที่ไดรับการ
ชวยเหลือกูภัยออกไปจากทาเรือหรือสถานที่ที่เรือและทรัพยสินนั้นมาถึงหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยโดยปราศจากความยินยอมจากผูชวยเหลือ
กูภัย เวนแตมีการวางหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนของผูชวยเหลือ
กูภัยตอเรือหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ 
 มาตรา ๒๙  คําฟองเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการชวยเหลือกูภัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ใหอยูในเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
 มาตรา ๓๐  ในกรณีที่การเรียกรองเงินตอบแทนเปนขอพิพาทเฉพาะเรื่อง
เงินตอบแทนผูชวยเหลือกูภัยอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอตอศาลใน
เวลาใด ๆ กอนพิพากษา ขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทน
จายเงินตอบแทนในจํานวนที่ไมโตแยงกัน  เม่ือศาลไดรับคํารองนี้แลวใหดําเนินการ
ไตสวนกอนก็ได ศาลอาจพิจารณาสั่งใหผูชวยเหลือกูภัยไดรับเงินตอบแทนตาม
จํานวนที่รองขอ 
 เม่ือผูชวยเหลือกู ภัยได รับเงินตอบแทนตามจํานวนนั้นแลว ใหลด
หลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๒๖  แกบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนตามสวน 
 มาตรา ๓๑  สิทธิเรียกรองในเงินตอบแทน ถาไมไดฟองคดีตอศาลภายใน
สองปนับแตวันที่การชวยเหลอืกูภัยสิ้นสุดลง ใหเปนอันขาดอายุความ 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๙  

 มาตรา ๓๒  ทรัพยสินซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนในทางพาณิชยของรัฐหน่ึงรัฐใด
ซ่ึงไดรับความคุมกันของรัฐ  ยอมไมตกอยูภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตาม
กฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่รัฐซ่ึงเปนเจาของทรัพยสินนั้นใหความยินยอม 
 มาตรา ๓๓  สินคาเพื่อมนุษยธรรมซึ่งรัฐหน่ึงรัฐใดไดบริจาค ยอมไมตกอยู
ภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตามกฎหมาย หากรัฐน้ันไดตกลงจายเงินตอบแทน 
 มาตรา ๓๔  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแกการชวยเหลือกูภัยที่กระทําขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ    
 แตกอนที่สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๒ จะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการนั้น ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรอันเปนผลทําใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาวสิ้นสุดลง รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงยังคง
คางอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 
 ในการนี้ หากคณะรัฐมนตรียืนยันรางกฎหมายฉบับน้ีเพ่ือจะใหเปน
กฎหมายตอไป สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดปจจุบันก็จะหยิบยกรางพระราชบัญญัติ
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... พิจารณาตอเพ่ือบังคับใชเปนกฎหมายตอไป                                
 

                                          
 

 
 
 
 
 

 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ฉบับที่ ๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สงผลใหบรรดารางพระราชบัญญัติและราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คางพิจารณาของรัฐสภาตองถือเปนอันตกไป 
น้ัน 
 บัดนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดประกาศใชบังคับแลว และได มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการประชุมตั้งแตวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึง ไดดําเนินการตรวจสอบราง
พระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คางการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาชุดกอนระหวางขั้นตอนตาง ๆ แลว ปรากฏวา 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๐ ฉบับ ดังตอไปน้ี 

 
 

รางพระราชบัญญัติท่ีคางการพจิารณาของรฐัสภา 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๐  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

 
๑. 

 สํานักนายกรัฐมนตรี   รวม ๑ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. .... (สคบ.) 

 
กรรมาธิการ สว. 

 
๑. 

 กระทรวงการคลัง   รวม ๔ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(วาดวยตัวแทนออกของ) 

 
รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๒. รางพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

รอบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมกรณีวุฒิสภาแกไข 

๓. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเร่ือง  
อํานาจหนาที่การดําเนินกิจการของกองทุน) 

รอบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุม สผ. กรณี
คณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๔. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คาลดหยอนการบริจาคเงินใหแก
พรรคการเมือง) 

ถูกยับยั้งตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๕ 

  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   รวม ๒ ฉบับ 
ไดแก 

 

๑. รางพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รวม ๒ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
  กระทรวงคมนาคม   รวม ๗ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสราง

กิจการรถไฟฟาโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิม 
รัชมงคล ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง 
เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย  
เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๑  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๔. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๕. รางพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหาร

ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงพิเศษและทางยกระดับอุตราภิมุขบางชวงไปเปน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๖. รางพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหาร
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ บางชวง เปนไปของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๗. รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
รวม ๒ ฉบับ ไดแก 

 

๑. รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการรวมกัน 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวม ๒ ฉบับ ไดแก 
 

๑. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
  กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  
พ.ศ. .... 

รอการระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 

  กระทรวงยุติธรรม   รวม ๔ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
ภาค ๑ ลักษณะ ๕ วาดวยพยานหลักฐาน) 
 

คณะกรรมาธิการ สผ. 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๒  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๓. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
ภาค ๕ วาดวยพยานหลักฐาน) 

คณะกรรมาธิการ สผ. 

๔. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. .... 

รอการพิจารณา สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงวัฒนธรรม   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
  กระทรวงศึกษาธิการ   รวม ๑๕ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการ สผ. 

๔. รางพระราชบัญญัติรามคําแหง พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๕. รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๖. รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๗. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๘. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๙. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณี สว. แกไข 

๑๐ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. .... รอระเบียบวาระการประชุม 
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๓  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๑๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๒. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๔. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๕. รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงสาธารณสุข   รวม ๕ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกัน

การใชสารเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการ สว. 

๔. รางพระราชบัญญัติกรสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๕. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงอุตสาหกรรม   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

  สํานักงานศาลยุติธรรม   รวม ๒ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๔  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๒. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รอบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 

  สภากาชาดไทย   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ มอบใหรัฐมนตรีแตละ
กระทรวง รับไปพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับใดสมควรเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความสําคัญและจําเปนเรงดวน และหากประสงคจะดําเนิน
รางพระราชบัญญัติใดตอไป ขอใหหนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยืนยันไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอไป 
 

 

 
 
 

 

          ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการทีจ่ะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
   รางพระราชบญัญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเวบ็ไซด ดังน้ี  : 

  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th 
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th 
  สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี         www.cabinet.thaigov.go.th 




