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    หลักการและเหตผุล 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร เพื่อใหการดําเนินกิจการของธนาคารมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสามารถทําหนาที่เปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบทไมวาจะเปนการสนับสนุนทางการเงิน หรือ
การบริหารจัดการ  ใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและการพัฒนาชนบท นอกจากนั้น
เพื่อใหมีการระดมเงินทุนในการดําเนินกิจการของธนาคาร สมควรเพิ่ม
สัดสวนการถือหุนของสถาบันการเงินและบุคคลอื่นดวย 
 
สาระสาํคญัในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
 ๑.  ความในมาตรา ๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดให
ธนาคารมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืน และจะตั้ง
สํา นักงานสาขาหรือตั วแทน  ณ  ท่ี อ่ื น ใดภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรก็ได แตทั้งนี้ในการจะตั้งสาขาหรือตัวแทนภายนอก
ราชอาณาจักรนั้นตองไดรับอนุมัติจากรฐัมนตรีกอน 
 ๒.  ความในมาตรา  ๗  ได มีการแก ไขเ พ่ิมเติมในเรื่อง
หลักเกณฑการถือหุนของธนาคาร โดยกฎหมายไดกําหนดทุนเรือนหุน
ของธนาคารไว ๔,๐๐๐ ลานบาท แบงออกเปน ๔๐ ลานหุน โดยมีมูลคา
หุนละ ๑๐๐ บาท โดยในการขายหุนของธนาคารดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอบังคับของธนาคารโดยใหกระทรวงการคลังถือหุนของธนาคารไม
นอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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  สถาบันการเงินที่มิใชเปนสถาบันการเงินของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นที่มิใชเปนหนวยงานของรัฐ จะขายหุนในจํานวนที่นับรวมกัน
แลวเกินกวารอยละ ๕ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมิได 
  ทั้งนี้ บุคคลใดที่มิใชกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ จะถือหุนธนาคารเกินรอยละ ๕ ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมิได และหากมีการถือหุนเกินจํานวน
ดังกลาวแลว  บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินนั้นขึ้นยันตอ
ธนาคารมิได และหากธนาคารพบวาผูถือหุนรายใดถือหุนเกินจํานวน
ดังกลาว ใหธนาคารแจงใหผูนั้นทราบเพื่อดําเนินการจําหนายหุนที่เกิน
นั้นเสีย  
 ๓.  ไดมีการเพ่ิมความใน (๓), (๔) และความในวรรคสองของ
มาตรา ๙ ในเรื่องวัตถุประสงคของธนาคาร ดังนี้ 
  ๓.๑  ใหธนาคารดําเนินงานเปนสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาชนบท โดยใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ
แกบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุนหมูบานหรือชุมชน 
รวมทั้งองคกรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุน
การประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมี 
การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกรหรือชุมชนให มี
ประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
หรือเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจหรือเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (มาตรา ๙ (๓)) 
  ๓.๒  ใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ เพื่อใช
ดํ า เนินงานภายใตขอบเขตวัตถุประสงค ในการจัดตั้ งสหกรณ 
(มาตรา๙ (๔)) 
  ทั้งนี้ โดยกําหนดในกรณีของการใหความชวยเหลือทาง
การเงินตามความในวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง) รวมทั้งการ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๙ ให
กระทําไดเทาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๔. ความใน (๑) (๒) (๑๒) (๑๔) (๑๕) และ (๑๗) ของ 
มาตรา ๑๐ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งไดมีการเพ่ิมความใน (๖/๑) 
(๑๖/๑) และ (๑๖/๒) ของมาตรา ๑๐ ในกรณีของการกําหนดให
ธนาคารมีอํานาจกระทํากิจการในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหกูเงินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๙  
(มาตรา ๑๐ (๑)) 
  (๒)  ค้ําประกันตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร  
(มาตรา ๑๐ (๒)) 
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  (๓)  ใหกูเงินหรือออกหนังสือค้ําประกันใหแกผูถือตรา
สารทางการเงินซึ่ งออกโดยธนาคารหรือใหแกบุคคลใดตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยใชตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร
เปนประกัน (มาตรา ๑๐ (๖/๑)) 
  (๔)  รับฝากเงินเพื่อสงเคราะหชีวิตของเกษตรกรและ
ครอบครั วของเกษตรกรตามที่ กํ าหนดในขอบั งคับของธนาคาร 
(มาตรา ๑๐ (๑๒)) 
  (๕) จัดตั้งบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เปนประโยชนโดยตรง
แกกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๑๐ 
๑๔)) 
  (๖ )  ร วมลงทุนกับนิติบุคคลที่ มี วัตถุประสงคการ
ดํ า เนิ น ง านภาย ใต ขอบ เขตที่ กํ าหนดไว ใ นมาตรา  ๙  ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๑๐ (๑๕))  
  (๗)  ประกอบธุรกิจเงินตราตางประเทศตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด (มาตรา ๑๐ (๑๖/๑)) 
  (๘)  ใหสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในรูปแบบอื่นที่เปน
ประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน
มาตรา ๙ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๑๐ (๑๖/๒)) 
  (๙)  กระทํากิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องใน
การจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (มาตรา ๑๐ (๑๗)) 
 ๕.  ไดมีการเพ่ิมความเปนมาตรา ๑๒/๑ โดยกําหนดให
ธนาคารดํารงเงินกองทุนดํารงเงินสดสํารอง และดํารงสินทรัพยสภาพ
คลองเปนอัตราสวน ดังนี้ 
  (๑) ใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน 
  (๒) ใหธนาคารดํารงเงินสดสํารองและดํารงสินทรัพย
สภาพคลองเปนอัตราสวนกับเงินฝากและเงินกูยืม 
 ๖. ความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
ในสวนของกรรมการที่มาจากผูแทนในสวนตาง ๆ ในคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  โดยกฎหมาย 
กําหนดใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอยตองมีผูแทน
กระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน ๑ คน ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน ๑ คน ผูแทน
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน ๑ คน ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน ๑ คน และผูแทนสหกรณการเกษตร
ผูถือหุน จํานวน ๑ คน 
 ๖.  ไดมีการเพ่ิมความใน (๔) ของมาตรา ๑๖ ในกรณีของ 
การพนจากตําแหนงของรองประธานกรรมการและกรรมการ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยกฎหมายกําหนดใหพนจากตําแหนง 
เม่ือคณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 ๗.  ไดมีการเพ่ิมความในมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒  
ในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยกฎหมายกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารอื่นอีกไม เกิน ๓ คน และให ผูจัดการเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง ทั้งนี้ โดยการแตงตั้งจากคณะกรรมการ 
และใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการคน
หนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
  ใหกรรมการบริหารดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนง 
๒ ป และใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ๘. ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
โดยกฎหมายกําหนดในเรื่องการใหกู เ งินหรือการใหสินเชื่อตาม 
มาตรา ๑๐ (๑) (๖) (๖/๑) และ (๑๖/๒) น้ัน ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของธนาคาร 
  ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงในวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการไปพลางกอน 
 ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งรั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เปนตนไป 
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หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดใหจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะหขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดใหมีอาคาร
และหรือที่ดินเทานั้น ธนาคารอาคารสงเคราะหจึงไมสามารถสนอง
ความตองการของประชาชนในการขอสินเช่ือเกี่ยวกับอุปกรณหรือส่ิง
อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเน่ืองเพื่อประโยชนในการอยูอาศัยได 
สมควรขยายวัตถุประสงคและอํานาจการจัดการของธนาคารเพื่อให
ธนาคารสามารถใหบริการดานสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยแกประชาชนได
อยางครบวงจร ประกอบกับขอบเขตการใหบริการของธนาคารมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ
 นาคารและคณะกรรมการบริหาร และวาระการดํารงตําแหนง
ของประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อให
สอดคลองกับขอบเขตการใหบริการของธนาคารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผูจัดการ อํานาจหนาที่ของผูจัดการ และ
การพนจากตําแหนงของผูจัดการเสียใหม ตลอดจนสมควรแกไข
เพิ่มเติมเรื่องอํานาจกระทําการของธนาคาร การจัดหาเงินทุนของ
ธนาคารและกําหนดเพิ่มใหกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกูของ
ธนาคารในระดับเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนเพื่อจํากัดการ 
กูเงินของธนาคารและภาระผูกพันของภาครัฐใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
 
สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑.  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “อาคาร” ในมาตรา ๓ เดิม และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
   “อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัย
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยูอาศัยหรือเพื่อประโยชนในการอยูอาศัย 
และใหหมายความรวมถึงอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวเน่ืองเพื่อประโยชนในการอยูอาศัยตามที่คณะกรรมการธนาคาร
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.  ความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
โดยกําหนดใหมีธนาคารอาคารสงเคราะห เรียกโดยยอวา “ธอส” มี
ฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ และ

พระราชบญัญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๙  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓ 
ตอนที่ ๔ ก หนา  ๑ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๒ 

ธนาคารจะตั้ ง สํ านั ก งานสาขาหรื อตั วแทนขึ้ น  ณ  ที่ อ่ื น ใด ใน
ราชอาณาจักรก็ได 
  วัตถุประสงคของธนาคาร เพื่อสนับสนุนใหประชาชน 
มีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย 
 ๓.  ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
ในเรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห 
กลาวคือ ใหคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย (๑) ประธาน
กรรมการ (๒) ผูวาการการเคหะแหงชาติ (๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง 
จํานวน ๑ คน (๔) กรรมการอื่นมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คน แตไมเกิน 
๗ คน และ (๕) ใหผูจัดการเปนกรรมการโดยตําแหนง 
  ใหประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๓ ป และเมื่อบุคคลดังกลาวนั้น
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได (มาตรา ๑๕) 
  แตอยางไรก็ดี กฎหมายยังไดกําหนดใหผู มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ตองหามมิใหประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการ 
(มาตรา ๑๔) 
  (๑) มีสวนไดเสียในสัญญากับธนาคารหรือในกิจการที่
กระทําใหแกธนาคาร ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม เวนแตจะ
เปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่
กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 
  (๒)  เปนพนักงานธนาคาร 
  (๓)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 ๔.  ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูจัดการและ
กรรมการอยางนอย ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ
บริหารดังกลาวใหมาจากการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารอาคาร
สงเคราะห 
  อํานาจหนาท่ีของผูจัดการ 
  (๑) ดําเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะหหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  (๒) มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
ธนาคารทุกตําแหนง 
  การพนจากตําแหนงผูจัดการ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ีหรือ 
มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๓ 

  (๔) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 ๕.  ความในมาตรา ๒๗ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในเรือ่งอาํนาจ
กระทําการของธนาคารอาคารสงเคราะห  เนื่ องดวยธนาคาร 
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช
เปนที่อยูอาศัย กฎหมายจึงกําหนดใหธนาคารมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหกูยืมเงินเพี่อประโยชน ดังตอไปนี้ 
   (ก) เพื่อใหผูกูซื้อที่ดินและหรือธนาคารเปนของ
ตนเอง 
   (ข) เพื่อให ผูกู ใช สําหรับสราง ขยาย และหรือ
ซอมแซมอาคารของตนเอง 
   (ค)  เพื่อใหผูกูไถถอนจํานองอันผูกพันที่ดินและหรือ
อาคารของตนเอง 
   (ง)  เพื่อใหผูกูไถถอนการขายฝากที่ดินและหรือ
อาคารของตนเอง 
   (จ)  เพ่ือใหผูกู ซ้ือ เชา สราง ขยายหรือซอมแซม
อาคารบนที่ดินท่ีมีสิทธิการเชา ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
กําหนด 
   (ฉ) เพ่ือใหผูกูใชในการลงทนุจดักิจการเคหะ 
   (ช) เพ่ือกิจการอืน่ตามวตัถุประสงคของธนาคาร 
  (๒)  รับจํานําหรือรับจํานองทรัพยสินเพื่อเปนประกันเงิน
กูยืม 
  (๓)  รับฝากเงินท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือ 
ส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว 
  (๔)  รับตั้งหรือรวมกิจการกับนิตบุิคคลอืน่เพ่ือจดัตัง้บรษัิท
บริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
  (๕)  ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรอืมีทรพัยสิทธิ
ตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม 
ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รบัโอน หรอืดาํเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับทรัพยสิน ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
  (๖)  ตั้งหรือรับเปนตัวแทน ตัวแทนคาตาง และนายหนา 
ในกิจการตามวัตถุประสงคของธนาคาร 
  (๗)  ประกอบกิจการอันพึงเปนงานธนาคารตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ี ใหประกอบไดตามขอกําหนดและเงื่อนไข 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  (๘)  กระทํากิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองใน
การจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคาร 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
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 ๖.  ความในมาตรา ๒๗/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
โดยกําหนดหามมิใหธนาคารซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพย    เวนแต 
  (๑)  เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับ
ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของธนาคารใชประโยชนตามสมควร 
  (๒)  เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกัน
ตนเงินที่จายใหกูยืมไปหรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแก
ธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาล 
  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคารเนื่องจาก
ดําเนินการตาม (๒) ใหธนาคารจําหนายภายใน ๕ ป นับแตวันที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคาร เวนแตรัฐมนตรีจะอนุญาต
ขยายระยะเวลาเกินกวานั้นหรืออนุญาตใหใชเปนสถานที่สําหรับดําเนิน
ธุรกิจหรือสําหรับผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคารใช
ประโยชน โดยการจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ใหกระทําโดยวิธี
ขายทอดตลาดหรือโดยวิธี อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคาร
เห็นสมควร 
 ๗.  ความในมาตรา ๒๘ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในกรณีของ 
การจัดหาเงินทุน เพ่ือเพ่ิมกําลังดําเนินการของธนาคาร โดยกําหนด 
ใหธนาคารจะออกและขายพันธบัตร หุนกู ตราสารอื่นใด หรือกูยืมเงิน
โดยวิธี อ่ืนใด แตทั้งนี้ การจะดําเนินการดังกลาวไดตองรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 
  ในกรณีที่ธนาคารขอใหกระทรวงการคลังในนามของ
รัฐบาลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีค้ําประกันการชําระตอนเงินคืน และ
การชําระดอดเบี้ยพันธบัตร หุนกู ตราสาร หรือเงินกูยืมที่กลาวนั้นให
กระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันไดตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารหนี้สาธารณะ 
  กฎหมายกําหนดใหบรรดาพระราชกฤษฎีกาและ
กฎกระทรวงที่ตราและออกตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แทนและใหประธานกรรมการ กรรมการอื่น และผูจัดการซึ่งอยูใน
ตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับคงอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูจัดการ 
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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เหตผุลในการประกาศใช      
 เนื่องจากกฎหมายวาดวยทางหลวงได ใชบังคับมาเปน
เวลานาน บทบัญญัติตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยัง
ไมเหมาะสมและมาตรการสําหรับดําเนินการกับผูฝาฝนยังไมไดผล
เทาที่ควรและปรากฏวาไดมีการใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกเกิน
กวาที่กําหนดบนทางหลวง กอใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงและ
ความปลอดภัยแกผูขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้นยัง
ปรากฏวามีการใชทางหลวงเพื่อการชุมนุมประทวงยื่นขอเรียกรองจาก
ทางราชการ และโดยที่ไดมีการยกฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลแลว
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและกําหนดให ผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนด
โทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
สาระสําคัญในสวนน้ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑) ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทางหลวง” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน  
  “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อ
ประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบกไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือ
เหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน นอกจากทาง
รถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอ 
หรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ 
หลักเขต หลักระยะปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
สัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคน
โดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือ
สําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือส่ิงอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง
บรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทาง
หรือผูใชทางหลวงนั้นดวย 
 ๒)  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ทางขนาน” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติทางหลวง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ใ ห ไ ว  ณ  วั น ท่ี  ๒ ๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓ 
ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑ 
  

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๖ 

 ๓)  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “ยานพาหนะ” ระหวางบทนิยาม 
คําวา “ไหลทาง” และคําวา “ผูอํานวยการทางหลวง” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 
  “ยานพาหานะ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รวมทั้งเครื่องจักร 
เครื่องกล และสิ่งอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน 
 ๔)  ความในมาตรา ๖, ๗ ,๙ และมาตรา ๑๐ ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมในเรื่องของประเภททางหลวง โดยกฎหมายไดจัดแบงทางหลวง 
ออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อให
การจราจรผานไดตลอดรวดเร็วเปนพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง เปน
ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมี
การเขาออกไดเฉพาะ โดยทางเสริมที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ
ตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไวเทานั้น (มาตรา ๗) 
  (๒) ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่ เปน
โครงขายเช่ือมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ  
ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา 
และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 
  (๓)  ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบท
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได
ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท (มาตรา ๙)   
   (๔)  ทางหลวงทองถ่ิน คือ ทางหลวงที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และ
ไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น (มาตรา ๑๐) 
   (๕) ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดให
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และได
ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน   
 ๕)  ไดยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่อง “ทางหลวงสุขาภิบาล” 
 ๖)   ความในมาตรา ๑๓, ๑๕, ๒๐, ๒๑ และมาตรา ๒๖ ไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ การลงทะเบียน ในการที่จะลงทะเบียนทางหลวง
ประเภทตาง ๆ กฎหมายกําหนดใหลงทะเบียนไว ดังตอไปนี้ 
   (๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวง
สัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียน ณ กรมทางหลวง 
และใหรัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงในราชกิจจานุเบกษา 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๗ 

   (๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปน
ผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวงชนบท 
   (๓)  ทางหลวงทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดให
ลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด 
  ๖.๒ ผูอํานวยการทางหลวง ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมได
แตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปน
ผูอํานวยการทางหลวง 
   (๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 

   (๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูอํานวยการทาง
หลวงชนบท และใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
    ๑) เปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม
ทางหลวง และงานที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท (มาตรา ๒๐) 
    ๒) มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของ
ทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะ
แนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
เจาหนาที่ฝายชาง เกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง ในสวนที่เกี่ยวกับทาง
หลวงชนบทและทางหลวงทองถิ่น(มาตรา ๒๖)  
   (๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยา หรือผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แลวแตกรณี เปนผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น  ทั้งนี้ กฎหมาย 
ยังกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาที่กํากับตรวจตราและควบคุม 
ทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงทองถิ่น (มาตรา ๒๑)  
 ๗)  ความในมาตรา ๓๒ ไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิในกรณขีองทาง
ระบายนํ้า โดยกําหนดให ผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบาย
น้ําที่ไหลผานทางหลวง หรือทําหรือแกทางระบายน้ําออกจากทางหลวง
เพื่อไปสูแหลงน้ําสาธารณะที่ใกลเคียงตามความจําเปน ตลอดจนการ
ประกาศแนวเขตโดยมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพยสินในแนวเขตดังกลาวทราบไมนอยกวา ๙๐ วัน และการกําหนด
แนวเขตโดยมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสิน
ในแนวเขตดังกลาวทราบไมนอยกวา ๖๐ วัน 
 ๘) ความในมาตรา ๓๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกฎหมาย
กําหนดใหทรัพยสินตอไปน้ีไมอยูในขายแหงการบังคับคดี คือ วัตถุ 
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๘ 

 ๙) ความเปนมาตรา ๓๙/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
โดยกําหนดหามมิใหผูใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวง และการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได ตลอดจนให
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังอนุญาตและหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจรื้อถอนหรือปดก้ันทางระบายน้ําได โดยผูนั้นจะเรียกรอง
คาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายนั้นเอง 
 ๑๐)  ความในมาตรา ๔๒ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีที่
ยานพาหนะใดๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบน
ทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ผูใชยานพาหนะซึ่งอยูในวิสัย
และพฤติการณที่สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นไดตองนํายานพาหนะ
นั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางใหจอดชิดซายสุดในลักษณะ
ที่ไมกีดขวางการจราจรและถาจําเปนตองหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู
บนทางจราจรหรือไหลทางผูใชยานพาหนะตองแสดงเครื่องหมายหรือ
สัญญาณใด ๆ ใหเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่
หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 
  ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะนั้นได  และ
กฎหมายใหนําความในมาตรา ๔๒/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ๑๑)  ความในมาตรา ๔๒/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
ในกรณีของการเคลื่อนยายยานพาหนะ ดังนี้ 
   ๑.  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอด
อยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกยานพาหนะอื่นหรือผูใชทาง 
  ๒.  ในการเคลื่อนยายยานพาหนะหากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงไมตองรับผิดชอบ เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  ๓.  ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะนั้นตองเสียคาใชจาย
ในการเคลื่อนยายยานพาหนะตลอดจนคาดูแลรักษายานพาหนะใน
ระหวางที่อยูในครอบครองของเจาหนาที่ โดยเงินไดนี้ไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง 
 ๔.  ในกรณีที่ ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะไมชําระ
คาใชจายและคาดูแลรักษายานพาหนะนั้น ผูอํานวยการทางหลวงหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึดหนวง
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ยานพาหนะนั้นไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูและรักษา
ดังกลาว 
 ๑๒) ความในมาตรา ๔๖/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม
โดยกําหนดหามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการ
กีดขวางการจราจรหรืออาจเปนอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะ
หรือผูใชทางหลวง  
   อน่ึง  สําหรับหลักการในมาตรา ๔๖/๑ ดังกลาวน้ี  
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี ๑๑/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
โดยวินิจฉัยวา มาตรา ๒๐ ท่ีบัญญัติใหเพ่ิมความเปนมาตรา ๔๖/๑  
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ จึงเปนอันตกไป 
 ๑๓) ความในมาตรา ๔๗ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกลํ้าเขาไป
ในเขตทางหลวงเวนแตจะไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
 ๑๔) ความในมาตรา ๔๘ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีที่ผูใด 
มีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขต
ทางหลวงจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงกอน 
 ๑๕) ความในมาตรา ๕๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดให
อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใด และใหอธิบดี
กรมทางหลวงจัดใหมีทางบริการขึ้น เพื่อใชแทนทางหลวงหรือทางอื่น 
ที่มีอยูเดิมที่ถูกปดอันเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษตัดผาน 
 ๑๖) ความในมาตรา ๕๕ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปน
ทางเขาออก เชื่อม หรือผานทางหลวงพิเศษ 
 ๑๗) ความในมาตรา ๕๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือ
รุกลํ้าเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษ ยกเวนกรณีจําเปนจะตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษกอน ทั้งนี้จะตองเปนกิจการ
เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 ๑๘)  ความในมาตรา ๖๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในกรณีของ 
การรักษาทางหลวงโดยกําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหใชยานพาหนะบนทางหลวง 
โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งอาจทําให 
ทางหลวงเสียหายและประกาศนั้นตองไดรับอนุมัติจากบุคคลดังตอไปนี้ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๐ 

 ๑.  อธิบดีกรมทางหลวง  สํ าหรับทางหลวงพิ เศษ  
ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 ๒.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบท 
 ๓.  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับทางหลวงทองถิ่น 
 ๑๙) ความในมาตรา  ๖๓  ได มี การแก ไ ข เ พ่ิม เติม  ให
ผูอํานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาต
ใหใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลเปนผูลงทุนจัดใหมีหรือ
เขาบริหารจัดการทาเรือ เรือ หรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พัก
ริมทางหรือส่ิงกอสรางอ่ืนในเขตทางหลวงที่ไดจัดสรางขึ้น จากเดิมที่
กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเทานั้น 
 ๒๐) ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความในสวนท่ี ๓ และมาตรา ๖๘ 
ดังน้ี 
 “สวนท่ี ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง” 
 มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนในการสรางหรือการขยาย 
ทางหลวง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาว 
มีอํานาจเขาไปสํารวจเบื้องตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งมิใช 
ที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวไดเทาที่จําเปนเพื่อการนั้น  
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก โดยผูอํานวยการทาง
หลวงตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันเริ่มกระทํา
การนั้น ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยได ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน การประกาศให
ทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ  
ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา และ
การที่จะกระทํานั้นไวดวย 

  ในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนั้น หากกอใหเกิด
ความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
หรือผูทรงสิทธิอ่ืน ใหนําบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 ๒๑) ความในมาตรา ๖๘/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
ในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง  
โดยกําหนดวาเม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อ
สรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอ่ืน
ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
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ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมีการเวนคืนตาม
กฎหมาย  วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ให ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป รวมทั้งคาใชจายใดๆ เชนเดียวกับกรณี
ที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย    
  ๒๒) ความในมาตรา ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒ และมาตรา ๗๓ ไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมในสวนของบทลงโทษทางกฎหมายแกผูที่ฝาฝนไว ใน
กรณีดังตอไปนี ้
   ๑. ผู ใ ด ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกร ะท ร ว งที่ อ อ กต าม 
มาตรา ๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
๕,๐๐๐ พันบาท (มาตรา ๖๙) 

   ๒.  ผู ใด ไมป ฏิ บัติ ตามคํ า ส่ั งหรื อหนัง สือแจ งของ
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 
ทางหลวงหรือเจาพนักงาน ซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุม
ทางหลวง หรือเจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) 
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรค
สาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๗๐) 
   ๓.  ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงาน 
ซึ่ ง ผู อํ านวยการทางหลวงแต งตั้ ง ให ควบ คุมทางหลวง  หรื อ 
เจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ 
มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสอง หรือมาตรา 
๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑) 

  ๔.  ผู ใดฝ าฝนมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๓๘  
วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๔๓  
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๒) 
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   ๕.  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓) 
 ๒๓)  ความเปนมาตรา ๗๓/๑ ,๗๓/๒ และมาตรา ๗๓/๓  
เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหมในสวนของบทลงโทษทางกฎหมาย 
แกผูที่ฝาฝนไว ดังนี้ 
 ๑. ผู ใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรค
สอง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓/๑) 
 ๒.  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศ
ของผูอํานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศ
ของเจาพนักงาน ซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง 
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓/๒) 
 ๓.  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีโทษปรับ
สถานเดียวใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดและเมื่อผูตองหา 
ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายใน ๓๐ วันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 
๗๓/๓) 
  ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหทางหลวงเทศบาล และทางหลวง
ชนบทที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาเปนทางหลวง
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
  ๏  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับม าต ร า  ๓๑  มาต ร า  ๓๕ 
มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญั ติให
ก ร ะ ทํ า ไ ด โ ด ย อ า ศั ย ต า ม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๓ 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอืน่ของประธานสภาและรองประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรฐัธรรมนญู  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตร ี

ความม่ันคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภารางรฐัธรรมนญู   
กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู  กรรมาธิการ  และผูดํารงตําแหนง 

ในคณะตลุาการรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติวา เงินประจําตําแหนงและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงใน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
รวมทั้งสมควรกําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ 
กรรมาธิการ 
 
สาระสาํคญัโดยสรปุ 
 พระราชกฤษฎีกานี้ไดกําหนดในเรื่องของเงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการ  
และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 ๑. บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมเปนรายเดือน
ของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาราง
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และผูดํารง
ตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบ
แทนอ่ืนของประธานสภาและ
รองประธานสภานิติบัญญัติ
แ ห ง ช า ติ แ ล ะ ส ภ า ร า ง
รัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนง
ในคณะมนตรีความม่ันคง
แห งชาติ   สมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการ
ย ก ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
กรรมาธิการ  และผู ดํ ารง
ตํ าแหน งในคณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑๓  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๖ ก หนา ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๔ 

 
 

ตําแหนง เงินประจาํตําแหนง 
(บาท/เดือน) 

เงินเพ่ิม 
(บาท/เดือน) 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

๖๕,๙๒๐ 
๖๔,๘๙๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๓๓๐ 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

๖๔,๘๙๐ 
๖๓,๘๖๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 
๔๒,๓๓๐ 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

๖๙,๒๒๐ 
๖๘,๑๔๐ 
๖๗,๐๖๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

๖๔,๐๐๐ 
๖๔,๐๐๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

 
  โดยประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ประธานและรองประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ประธานและรองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เม่ือไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
ดังกลาวแลว ไมอาจไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณีอีก 
 ๒. คาตอบแทนของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งไมได เปนผูดํารง
ตําแหนงตามบัญชีขอ ๑ ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ เปน 
รายเดือน ในอัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง จํานวน ๖๒,๐๐๐ บาท 
ตอเดือน รวมกับเงินเพิ่มของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน  
๔๒,๓๓๐ บาทตอเดือน รวมเปน จํานวน ๑๐๔,๓๓๐ บาทตอเดือน 
 ๓. เบ้ียประชุมของกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ 
  ๓.๑ เบ้ียประชุมกรรมาธิการ ใหกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกรรมาธิการสภาราง
รัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 
เวนแตในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่น



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๕ 

หรือคณะอนุกรรมาธิการดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบ้ียประชุมในวันน้ัน 
ไมเกิน ๒ ครั้ง 
  ๓.๒ เบ้ียประชุมอนุกรรมาธิการ  ใหอนุกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติและอนุกรรมาธิการ
สภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมใน
อัตราครั้งละ ๕๐๐ บาท โดยมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง  
เวนแตในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอื่นดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบ้ียประชุมในวันน้ันไมเกิน ๒ ครั้ง 
 ๔. คาพาหนะในการเดินทาง 
  ๑) คาพาหนะในการเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   ๑.๑) สําหรับการมารายงานตัวครั้งแรก   ใหสมาชิก 
ซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ ใช ในการรายงานตัวไดรับ 
คาพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการรายงานตัว และใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางจาก
จังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการรายงานตัวกลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่น 
ที่อยู  ทั้งนี้  ใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางเทาที่จายจริง 
   ๑.๒) สําหรับการเดินทางมาประชุม   ใหสมาชิกซึ่ งมี
ถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภา ไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางเฉพาะครั้งแรกจากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัด 
อันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภา หรือเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิก
ส้ินสุดลงใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชใน
การประชุมสภากลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู  ทั้งนี้ ใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางเทาที่จายจริง 
  ๒) คาพาหนะในการเดินทางมาประชุมคณะกรรมาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือคณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ 
   ใหกรรมาธิการซึ่งมิได เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการไดรับคาพาหนะในการเดินทางจาก
จังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุม
กรรมาธิการ และเมื่อการประชุมกรรมาธิการส้ินสุดลง ใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการ 
กลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู 
 ๕. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  ๑) การเดินทางไปราชการในประเทศ  
   ใหประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารง



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๖ 

ตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ และผูดํารง
ตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดรับคาใชจายในการเดินทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ และใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการมาใชบังคับแกคาใชจายในการเดินทางตามมาตรานี้โดยอนุโลม  
โดยใหไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ 
  ๒) การเดินทางไปราชการตางประเทศ 
   - ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และประธานคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในอัตราเดียวกับ
นายกรัฐมนตรี 
   - ใหรองประธานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ รอง
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
และรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีสิทธิไดรับคาใชจายในการ
เดินทางในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี 
   - ใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการสภาราง
รัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ  มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทาง
ในอัตราเดียวกับขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ 
 ๖. การจัดใบเบิกเพ่ือใชในการเดินทาง 
  ๑) ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดใบเบิกทางโดยสาร
รถไฟ รถยนตประจําทางและเครื่องบิน ใหแกประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใชในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่
นอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  ๒) ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จัดใบเบิกทาง
โดยรถไฟ รถยนตประจําทาง และเครื่องบิน ใหแกประธานสภา 
รองประธานสภาและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อใชในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 
  เม่ือจัดใหมีใบเบิกทางดังกลาวแลว ประธานสภาและ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไมมีสิทธิไดรับคาพาหนะในการ
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการในประเทศตามขอ ๕  อีก 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๗ 

 ๗. การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และคาใชจายในการ
เดินทาง 
  ๑) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายใน
การเดินทางของประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ รวมทั้งเบี้ยประชุม และคาใชจายในการเดินทางของกรรมาธิการ
และอนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหเบิกจายจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  ๒) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายใน
การเดินทางของประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เบี้ยประชุมและคาใชจายในการเดินทางของกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ใหเบิกจายจาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  ๓) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจาย 
ในการเดินทางของประธานและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ใหเบิกจายจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ๔) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจาย 
ในการเดินทางของประธานและรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเบิกจายจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
                                       

        
 
  
 
 
 
 

หมายเหต ุ
  ๏ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
 ๏ ใหใช บังคับต้ังแต วันท่ี ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
  

 




