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พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เป็นปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๐๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้

ก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๙๘/หน้า ๔๕๔/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒ 
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“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิต 
หรือจากการอื่นใด 

“เงินประจํางวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย 
หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า สํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ

ห้าสิบ 
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
“คลัง” หมายความว่า คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และให้หมายความรวมถึงบัญชี

เงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย 
“เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้

ส่วนราชการมีไว้ตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
กระทรวงการคลัง 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๒  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ทั้งนี้ 
ตามอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ 

   
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตาม
แบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดตามท่ีผู้อํานวยการกําหนด 

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(๓) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเป็นของการปฏิบัติงานและตาม

กําลังเงินของแผ่นดิน 
(๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 
 
มาตรา ๗  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อํานวยการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อประโยชน์แห่งวรรคก่อน ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๘  งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภานั้น โดยปกติให้ประกอบด้วย 
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย 
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คําช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
(๕) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลท้ังที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้

เพิ่มเติม 
(๗) รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 
(๘) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
มาตรา ๙  ในการเสนองบประมาณนั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตาม

อํานาจกฎหมายที่มีอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วน
ที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นในทางที่
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา  ๙  ทวิ๓  เมื่ อพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีหรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมใช้บังคับแล้ว หรือเมื่อมีกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนตามมาตรา ๑๖ ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้
กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตาม
มาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 

(๑) ร้อยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา แล้วแต่
กรณี กับอีก 

(๒) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับชําระคืนต้นเงินกู้ 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง จะใช้วิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทํา

สัญญากู้ก็ได้ 
การออกตั๋วเงินคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยต๋ัวเงินคลัง แต่การออกพันธบัตร

หรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ให้กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่จะกู้ 

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ เงื่อนไข และวิธีการต่าง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น ในกรณีทํา
สัญญากู้ ให้กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่ได้กู้ ผู้ให้กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้และ
สาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากู้นั้น 

ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๔  งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ขอตั้ง

จะมีงบกลางแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ และจะ
กําหนดให้มีรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในงบกลางนั้นด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณ

รายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ การต้ังงบประมาณรายจ่ายข้ามปีนี้ ต้องกําหนดเวลา
สิ้นสุดไว้ด้วย 

 
หมวด ๓ 

การจัดทํางบประมาณ 
   

 
มาตรา ๑๒  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง

เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
 

                                                 
๓ มาตรา ๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๔ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซึ่ง
ตามกฎหมายให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่น
งบประมาณประจําปีของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นต่อผู้อํานวยการ ภายในเวลาที่ผู้อํานวยการ
กําหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของทุน เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามความในวรรคก่อน 

งบประมาณประจําปีนั้น ถ้ามิได้ย่ืนภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก 
ผู้อํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปีตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๕  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังก็ดี หรือรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารอง

จ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ให้แยกต้ังไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
และให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณที่ได้จ่ายเงินคงคลังหรือเงินทุนสํารองจ่ายนั้น ๆ ไป 

 
มาตรา ๑๕  ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ

คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสองเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น 
 
มาตรา ๑๖  ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทัน

ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเป็นจะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือ

นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี คณะรัฐมนตรีอาจเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้ และให้แสดงถึงเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่าย
ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย 

การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

   
 

มาตรา ๑๘๖  รายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี จะ
โอนหรือนําไปใช้สําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนมิได้ เว้นแต่ 

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้ 
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผล

เป็นการจัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอน
                                                 

๕ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วน
ราชการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๙๗  รายจ่ายที่กําหนดไว้ในรายการใด สําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือ
นําไปใช้ในรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ แต่ผู้อํานวยการจะอนุญาตมิได้ใน
กรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบกลาง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรรให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการ
ใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐  การใช้รายจ่ายสําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไว้ในแต่ละ

รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมก็ดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) จัดให้มีการประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินส่งคลัง ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๓) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน 

ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
(๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับ

จ่ายเงินและหนี้ 
(๕) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ ด้วยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ
ข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด 
บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อประโยชน์แห่งวรรคก่อน ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย๘ 

 
มาตรา ๒๓๙  ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ตรี ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น 
และห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว 

รายจ่ายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอน ผู้อํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ส่วนราชการจ่ายเงินโดยไม่ต้องขออนุมัติเงินประจํางวดก็ได้ 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ใช้บังคับแล้ว ให้สํานักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ ไป 
พร้อมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด ด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
คณะรัฐมนตรีมี อํานาจอนุมั ติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อน
ได้รับเงินประจํางวด หรืออนุมั ติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือ
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๐  ส่วนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการก่อหนี้

ผูกพันที่เป็นการกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ตรี 
 
มาตรา ๒๓ ตรี๑๑  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล ถ้ามีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้

ดําเนินกิจการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอํานาจกู้ยืมให้ได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) ในกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้

คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาก่อน 
                                                 

๘ มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๙ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๒๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๑ มาตรา ๒๓ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ และถ้าเป็นจํานวนเงิน
เกินกว่าห้าล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกด้วย 

เงินที่ได้รับจากการกู้ยืมตามมาตราน้ี ให้จ่ายแก่รัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อนําไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

 
มาตรา ๒๔๑๒  บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธ์ิไม่ว่าจะได้รับตาม

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้
ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้น นําส่งคลังตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ส่วนราชการใดได้รับเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนั้นใช้จ่าย
ในกิจการของส่วนราชการนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของส่วนราชการนั้นก็ดี ให้ส่วนราชการนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น
ได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีส่วนราชการได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่าง
ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการได้รับสืบ
เนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่ง
คลังก็ได้ 

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ คือ๑๓ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและ
จําเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 

(๒) เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน 
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

และผู้ อํานวยการ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี๑๔ 

 
มาตรา ๒๕๑๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๓ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๒๔ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๑๕ มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๖  ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการกระทําการก่อหนี้ผูกพันหรือ
จ่ายเงิน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมอนุญาตให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจ
ได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมอนุญาตให้กระทําดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้
จํานวนเงินที่ส่วนราชการได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่
ส่วนราชการนั้น 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในวรรคก่อน จะต้องร่วมรับ
ผิดกับผู้กระทําการฝ่าฝืนตามความในวรรคก่อนเช่นกัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่า ตนได้กระทําไปโดยสุจริต 
ไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว 

ความในวรรคแรกไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้ทักท้วงคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
หรือข้อบังคับ 

 
มาตรา ๒๗๑๖  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

ใด ให้กระทําได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ 
(๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ 
(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง 

ในกรณี (๒) ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป 

 
มาตรา ๒๘๑๗  ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังตาม

งบประมาณรายจ่ายข้ามปีนั้น ให้กระทําได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอ
เบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนปฏิทิน 

 
มาตรา ๒๙  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการได้ 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๑๘  ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า 

“เงินทุนสํารองจ่าย” เป็นจํานวนหนึ่งร้อยล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็น

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๗ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘ มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายไปแล้ว ให้ขอตั้งรายจ่าย
ชดใช้เพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไป 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน

ประจําปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 
รายงานการรับจ่ายเงินประจําปีตามความในวรรคก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๑  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เว้นแต่ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 
มาตรา ๓๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๐๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อรัฐสภาก่อนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
รัฐสภาก่อนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
มาตรา ๓๓  ส่วนราชการใดเบิกจ่ายเงินจากคลังตามระบบจ่ายก่อนตรวจอยู่แล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ ให้ถือปฏิบัติต่อไปได้อีกไม่ เกินหกเดือนนับต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๓๔๑๙  (ยกเลิก) 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผ่นดินยังไม่เหมาะสม ควรกําหนดให้มีแผนการเงิน
ประจําปีอันสมบูรณ์สําหรับส่วนราชการทั้งมวล ให้มีการควบคุมงบประมาณอย่างรัดกุม ให้การ
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกําลังเงินเป็นงวด ๆ และให้มีการประมวลบัญชีและรายงานเกี่ยวกับ
รายรับรายจ่ายทั้งสิ้นของแผ่นดิน  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเสียใหม่ 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงให้การรับและการ
จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการคลังที่ดี  
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสม  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๒ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แต่ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และกฎหมายดังกล่าวบางฉบับได้กําหนดให้สํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรและโอนรายจ่ายงบกลาง และบางฉบับได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง  ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับรายจ่ายงบกลางได้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณให้มีบทบัญญัติว่าด้วยรายจ่ายงบกลางไว้เป็น
การแน่นอน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการกู้เงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

ข้อ ๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗๒๓ 
 
                                                 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๘๘/หน้า ๘๘๒/๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๑๐/หน้า ๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๑๑ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ กันยายน ๒๕๑๕ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๘๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เกี่ยวกับวิธีการกู้เงิน วงเงิน
กู้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล การนําเงินรายได้ส่งคลังและวิธีการเบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อให้การจ่ายเงินงบประมาณบาง
หมวดรายจ่ายสามารถกระทําได้โดยคล่องตัวและรวดเร็วย่ิงขึ้น และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วย
วิธีการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการที่ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอน ประหยัดเวลาและงบประมาณ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําเงิน
ไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องส่งคลัง ให้รวมถึงการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลที่ไม่มีความจําเป็นต้องถือไว้เพื่อ
นําไปซ้ือหุ้นในนิติบุคคลอื่นแทนได้ เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของรัฐเป็นไปอย่างมีประโยชน์กับรัฐ
สูงสุด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการรวมหรือโอนกระทรวง 
ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ อาจกระทําได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา สมควรเพิ่มเติมข้อยกเว้นของการห้ามโอนงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งควบคุมการโอน หรือ
นํางบประมาณรายจ่ายที่เป็นผลจากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใช้ในรายการอื่นให้
สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
                                                 

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๓๔ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หยก/ปรับปรุง 
๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เป็นปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือ

บุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์การ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่ง
ทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐ โดยได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อ่ืนจากองค์การ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ  ทั้งนี้ นอกจากผู้เป็นเจ้า
พนักงานอยู่แล้วตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๔  ผู้ใดเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง

ทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๘๔/หน้า ๓๕๖/๑ กันยายน ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นพนักงาน ใช้อํานาจในหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ เพื่อให้
บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด 

สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ัง
แต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๗  ผู้ใดเป็นพนักงาน กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็น

แก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ในหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๘  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อํานาจ

ในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๙  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อ

ประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย 

เพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐได้ลงทุนจัดต้ังองค์การและ
หน่วยงานอื่น และในบางกรณีได้เข้าถือหุ้นในบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ทุนที่ได้ลงไปหรือหุ้นที่รัฐได้ถือไว้นี้เป็นทรัพย์สินของชาติ และเนื่องด้วยองค์การ บริษัท
จํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และหน่วยงานดังกล่าวไม่ต้องถูกผูกมัดให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการโดย
เคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ในข่ายการควบคุมหรือถูกลงโทษอย่างหนัก เมื่อกระทําความผิดแล้ว 
อาจทําให้การดําเนินงานขององค์การ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และหน่วยงานประสบความ
ล้มเหลว และเกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง  จึงสมควรมีกฎหมายกําหนดโทษสําหรับพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป1นป2ที่ ๕๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว9า 
 
โดยท่ีสมควรมีกฎหมายว9าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต9าง ๆ ให-เป1นไปตามท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เว-นแต9ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใด
ไว-โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑFท่ีประกันความเป1นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม9ตํ่ากว9า
หลักเกณฑFที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ความในวรรคหน่ึงมิให-ใช-บังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณFหรือโต-แย-งท่ี
กําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีมิให-ใช-บังคับแก9 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคFกรท่ีใช-อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ-าหน-าท่ีใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพยF 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน-า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเ ร่ืองร-องทุกขFและการสั่งการตามกฎหมายว9าด-วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๖) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการต9างประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจ-าหน-าท่ีซึ่งปฏิบัติหน-าท่ีทางยุทธการ

ร9วมกับทหารในการปOองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคFการทางศาสนา 
การยกเว-นไม9ให-นําบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ีมาใช-บังคับแก9การดําเนินกิจการ

ใดหรือกับหน9วยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไว-ในวรรคหน่ึง ให-ตราเป1นพระราชกฤษฎีกาตามข-อเสนอของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว9า การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจ-าหน-าท่ีเพ่ือจัดให-มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว9า การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ-าหน-าท่ีเพ่ือจัดให-มีคําสั่งทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความว9า 
(๑) การใช-อํานาจตามกฎหมายของเจ-าหน-าท่ีท่ีมีผลเป1นการสร-างนิติสัมพันธFข้ึน

ระหว9างบุคคลในอันท่ีจะก9อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต9อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน-าท่ีของบุคคล ไม9ว9าจะเป1นการถาวรหรือช่ัวคราว เช9น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณF การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต9ไม9หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความว9า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข-อบัญญัติ

ท-องถ่ิน ระเบียบ ข-อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป1นการท่ัวไป โดยไม9มุ9งหมายให-ใช-บังคับแก9
กรณีใดหรือบุคคลใดเป1นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท” หมายความว9า คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการจัดองคFกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน-าท่ีตามกฎหมาย 

“เจ-าหน-าท่ี” หมายความว9า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช-อํานาจหรือ
ได-รับมอบให-ใช-อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย9างหน่ึงอย9างใดตามกฎหมาย ไม9ว9าจะ
เป1นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม9ก็ตาม 

“คู9กรณี” หมายความว9า ผู-ย่ืนคําขอหรือผู-คัดค-านคําขอ ผู-อยู9ในบังคับหรือจะอยู9ใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู-ซึ่งได-เข-ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของ
ผู-น้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๖  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให-มีอํานาจออก

กฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ให-มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” ประกอบด-วยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู-ทรงคุณวุฒิอีกไม9น-อยกว9าห-าคนแต9ไม9เกินเก-าคนเป1นกรรมการ 

ให-คณะรัฐมนตรีแต9งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ โดยแต9งต้ังจาก
ผู-ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตรF รัฐประศาสนศาสตรF รัฐศาสตรF สังคมศาสตรF หรือการบริหาร
ราชการแผ9นดิน แต9ผู-น้ันต-องไม9เป1นผู-ดํารงตําแหน9งทางการเมือง 

ให-เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต9งต้ังข-าราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป1นเลขานุการและผู-ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  ให-กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังมีวาระดํารงตําแหน9งคราวละสามป2 

กรรมการซึ่งพ-นจากตําแหน9งอาจได-รับแต9งต้ังอีกได- 
ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน9งตามวาระ แต9ยังมิได-แต9งต้ังกรรมการใหม9 ให-

กรรมการน้ันปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะได-แต9งต้ังกรรมการใหม9 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพ-นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต9งต้ังพ-นจากตําแหน9งเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให-ออกหรือเม่ือมีเหตุหน่ึงเหตุใดตาม
มาตรา ๗๖ 

 
มาตรา ๑๐  ให-สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหน-าท่ีเป1นสํานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ข-อมูลและกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหน-าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) สอดส9องดูแลและให-คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ-าหน-าท่ีในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ให-คําปรึกษาแก9เจ-าหน-าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ตามท่ีบุคคล

ดังกล9าวร-องขอ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกให-เจ-าหน-าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได- 
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป1น
คร้ังคราวตามความเหมาะสมแต9อย9างน-อยป2ละหน่ึงคร้ัง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองให-เป1นไปโดยมีความเป1นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๖) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คําสั่งทางปกครอง 
   

 
ส9วนท่ี ๑ 
เจ-าหน-าท่ี 

   
 

มาตรา ๑๒  คําสั่งทางปกครองจะต-องกระทําโดยเจ-าหน-าท่ีซึ่งมีอํานาจหน-าท่ีในเร่ือง
น้ัน 

 
มาตรา ๑๓  เจ-าหน-าท่ีดังต9อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม9ได- 
(๑) เป1นคู9กรณีเอง 
(๒) เป1นคู9หม้ันหรือคู9สมรสของคู9กรณี 
(๓) เป1นญาติของคู9กรณี คือ เป1นบุพการีหรือผู-สืบสันดานไม9ว9าช้ันใด ๆ หรือเป1นพ่ี

น-องหรือลูกพ่ีลูกน-องนับได-เพียงภายในสามช้ัน หรือเป1นญาติเก่ียวพันทางแต9งงานนับได-เพียงสองช้ัน 
(๔) เป1นหรือเคยเป1นผู-แทนโดยชอบธรรมหรือผู-พิทักษFหรือผู-แทนหรือตัวแทนของ

คู9กรณี 
(๕) เป1นเจ-าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป1นนายจ-างของคู9กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู9กรณีคัดค-านว9าเจ-าหน-าท่ีผู-ใดเป1น

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให-เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไว-ก9อน และแจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือ
ตนข้ึนไปช้ันหน่ึงทราบ เพ่ือท่ีผู-บังคับบัญชาดังกล9าวจะได-มีคําสั่งต9อไป 

การย่ืนคําคัดค-าน การพิจารณาคําคัดค-าน และการสั่งให-เจ-าหน-าท่ีอ่ืนเข-าปฏิบัติ
หน-าท่ีแทนผู-ที่ถูกคัดค-านให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  เ ม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู9กรณีคัดค-านว9ากรรมการใน

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล9าว ให-ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดค-านน้ัน ในการประชุมดังกล9าวกรรมการผู-ถูกคัดค-านเม่ือได-
ช้ีแจงข-อเท็จจริงและตอบข-อซักถามแล-วต-องออกจากท่ีประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ถ-าคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู-ถูกคัดค-านในระหว9างท่ี
กรรมการผู-ถูกคัดค-านต-องออกจากท่ีประชุม ให-ถือว9าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด-วยกรรมการ
ทุกคนท่ีไม9ถูกคัดค-าน 

ถ-าท่ีประชุมมีมติให-กรรมการผู-ถูกคัดค-านปฏิบัติหน-าท่ีต9อไปด-วยคะแนนเสียงไม9น-อย
กว9าสองในสามของกรรมการท่ีไม9ถูกคัดค-าน ก็ให-กรรมการผู-น้ันปฏิบัติหน-าท่ีต9อไปได- มติดังกล9าวให-
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและให-เป1นท่ีสุด 

การย่ืนคําคัดค-านและการพิจารณาคําคัดค-านให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับ

เจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร-ายแรงอันอาจทํา
ให-การพิจารณาทางปกครองไม9เป1นกลาง เจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการผู-น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครอง
ในเร่ืองน้ันไม9ได- 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให-ดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ถ-าผู-น้ันเห็นเองว9าตนมีกรณีดังกล9าว ให-ผู-น้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไว-ก9อนและ

แจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล-วแต9กรณี 
(๒) ถ-ามีคู9กรณีคัดค-านว9าผู-น้ันมีเหตุดังกล9าว หากผู-น้ันเห็นว9าตนไม9มีเหตุตามท่ี

คัดค-านน้ัน ผู-น้ันจะทําการพิจารณาเร่ืองต9อไปก็ได-แต9ต-องแจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึง
หรือประธานกรรมการทราบ แล-วแต9กรณี 

(๓) ให-ผู-บังคับบัญชาของผู-น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง
ผู-น้ันเป1นกรรมการอยู9มีคําสั่งหรือมีมติโดยไม9ชักช-า แล-วแต9กรณีว9าผู-น้ันมีอํานาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเร่ืองน้ันหรือไม9 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  การกระทําใด ๆ ของเจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีได-กระทําไปก9อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ย9อมไม9เสียไป เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีผู-เข-าปฏิบัติหน-าท่ีแทนผู-ถูกคัดค-านหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอง แล-วแต9กรณี จะเห็นสมควรดําเนินการส9วนหน่ึงส9วนใดเสียใหม9ก็ได- 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม9ให-นํามาใช-บังคับกับกรณีท่ีมี

ความจําเป1นเร9งด9วน หากปล9อยให-ล9าช-าไปจะเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะ
เสียหายโดยไม9มีทางแก-ไขได- หรือไม9มีเจ-าหน-าท่ีอ่ืนปฏิบัติหน-าท่ีแทนผู-น้ันได- 

 
มาตรา ๑๙  ถ-าปรากฏภายหลังว9าเจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามหรือการแต9งต้ังไม9ชอบด-วย
กฎหมาย อันเป1นเหตุให-ผู-น้ันต-องพ-นจากตําแหน9ง การพ-นจากตําแหน9งเช9นว9าน้ีไม9กระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผู-น้ันได-ปฏิบัติไปตามอํานาจหน-าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๒๐  ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

ให-หมายความรวมถึง ผู-ซึ่งกฎหมายกําหนดให-มีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของ
เจ-าหน-าท่ีที่ไม9มีผู-บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันเป1นรัฐมนตรี 

 
ส9วนท่ี ๒ 
คู9กรณี 

   
 

มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป1นคู9กรณีในการ
พิจารณาทางปกครองได-ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได- 

 
มาตรา ๒๒  ผู-มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได- 

จะต-องเป1น 
(๑) ผู-ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผู-ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให-มีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนด

ได- แม-ผู-น้ันจะยังไม9บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยF 
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู-แทนหรือตัวแทน แล-วแต9กรณี 
(๔) ผู-ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู-ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดให-มีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนดได- แม-ผู-น้ันจะยังไม9บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยF 

 
มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู9กรณีต-องมาปรากฏตัวต9อหน-าเจ-าหน-าท่ี 

คู9กรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข-ามาในการพิจารณาทางปกครองได- 
การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได-ทําลงต9อหน-าคู9กรณีให-ถือว9าเป1นการกระทําของ

คู9กรณี เว-นแต9คู9กรณีจะได-คัดค-านเสียแต9ในขณะน้ัน 
 
มาตรา ๒๔  คู9กรณีอาจมีหนังสือแต9งต้ังให-บุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดตามท่ีกําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได- ใน
การน้ี เจ-าหน-าท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู9กรณีได-เฉพาะเม่ือเป1นเร่ืองท่ีผู-น้ันมี
หน-าท่ีโดยตรงท่ีจะต-องทําการน้ันด-วยตนเองและต-องแจ-งให-ผู-ได-รับการแต9งต้ังให-กระทําการแทนทราบ
ด-วย 

หากปรากฏว9าผู-ได-รับการแต9งต้ังให-กระทําการแทนผู-ใดไม9ทราบข-อเท็จจริงในเร่ือง
น้ันเพียงพอหรือมีเหตุไม9ควรไว-วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล9าวให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งให-คู9กรณี
ทราบโดยไม9ชักช-า 
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การแต9งต้ังให-กระทําการแทนไม9ถือว9าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู9กรณีหรือการท่ี
ความสามารถหรือความเป1นผู-แทนของคู9กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว-นแต9ผู-สืบสิทธิตามกฎหมายของคู9กรณี
หรือคู9กรณีจะถอนการแต9งต้ังดังกล9าว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําขอโดยมีผู-ลงช่ือร9วมกันเกินห-าสิบคนหรือมีคู9กรณี

เกินห-าสิบคนย่ืนคําขอท่ีมีข-อความอย9างเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถ-าในคําขอมีการระบุให-บุคคลใด
เป1นตัวแทนของบุคคลดังกล9าวหรือมีข-อความเป1นปริยายให-เข-าใจได-เช9นน้ัน ให-ถือว9าผู-ท่ีถูกระบุช่ือ
ดังกล9าวเป1นตัวแทนร9วมของคู9กรณีเหล9าน้ัน 

ในกรณีท่ีมีคู9กรณีเกินห-าสิบคนย่ืนคําขอให-มีคําสั่งทางปกครองในเร่ืองเดียวกัน โดย
ไม9มีการกําหนดให-บุคคลใดเป1นตัวแทนร9วมของตนตามวรรคหน่ึง ให-เจ-าหน-าท่ีในเร่ืองน้ันแต9งต้ังบุคคล
ท่ีคู9กรณีฝTายข-างมากเห็นชอบเป1นตัวแทนร9วมของบุคคลดังกล9าว ในกรณีน้ีให-นํามาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ตัวแทนร9วมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองต-องเป1นบุคคลธรรมดา 
คู9กรณีจะบอกเลิกการให-ตัวแทนร9วมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ได-แต9ต-องมีหนังสือ

แจ-งให-เจ-าหน-าท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต9อไปด-วยตนเอง 
ตัวแทนร9วมจะบอกเลิกการเป1นตัวแทนเม่ือใดก็ได- แต9ต-องมีหนังสือแจ-งให-เจ-าหน-าท่ี

ทราบกับต-องแจ-งให-คู9กรณีทุกรายทราบด-วย 
 

ส9วนท่ี ๓ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๒๖  เอกสารท่ีย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีให-จัดทําเป1นภาษาไทย ถ-าเป1นเอกสารท่ีทํา
ข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศ ให-คู9กรณีจัดทําคําแปลเป1นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกต-องมาให-
ภายในระยะเวลาท่ีเจ-าหน-าท่ีกําหนด ในกรณีน้ีให-ถือว9าเอกสารดังกล9าวได-ย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีในวันท่ี
เจ-าหน-าท่ีได-รับคําแปลน้ัน เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศ และใน
กรณีน้ีให-ถือว9าวันท่ีได-ย่ืนเอกสารฉบับท่ีทําข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศเป1นวันท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสาร
ดังกล9าว 

การรับรองความถูกต-องของคําแปลเป1นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึน
เป1นภาษาต9างประเทศ ให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๒  ให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งสิทธิและหน-าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให-คู9กรณีทราบตามความจําเป1นแก9กรณี 
เม่ือมีผู-ย่ืนคําขอเพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีมีคําสั่งทางปกครอง ให-เป1นหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีผู-

รับคําขอท่ีจะต-องดําเนินการตรวจสอบความถูกต-องของคําขอและความครบถ-วนของเอกสาร บรรดา
ท่ีมีกฎหมายหรือกฎกําหนดให-ต-องย่ืนมาพร-อมกับคําขอ หากคําขอไม9ถูกต-อง ให-เจ-าหน-าท่ีดังกล9าว
                                                 

๒ มาตรา ๒๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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แนะนําให-ผู-ย่ืนคําขอดําเนินการแก-ไขเพ่ิมเติมเสียให-ถูกต-อง และหากมีเอกสารใดไม9ครบถ-วนให-แจ-งให-
ผู-ย่ืนคําขอทราบทันทีหรือภายในไม9เกินเจ็ดวันนับแต9วันท่ีได-รับคําขอ ในการแจ-งดังกล9าวให-เจ-าหน-าท่ี
ทําเป1นหนังสือลงลายมือช่ือของผู-รับคําขอและระบุรายการเอกสารท่ีไม9ถูกต-องหรือยังไม9ครบถ-วนให-ผู-
ย่ืนคําขอทราบพร-อมท้ังบันทึกการแจ-งดังกล9าวไว-ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองน้ันด-วย 

เม่ือผู-ย่ืนคําขอได-แก-ไขคําขอหรือจัดส9งเอกสารตามท่ีระบุในการแจ-งตามวรรคสอง
ครบถ-วนแล-วเจ-าหน-าท่ีจะปฏิเสธไม9ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได- เว-นแต9มี
ความจําเป1นเพ่ือปฏิบัติให-ถูกต-องตามกฎหมายหรือกฎและได-รับความเห็นชอบจากผู-บังคับบัญชา
เหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช9นน้ันให-ผู-บังคับบัญชาดังกล9าวดําเนินการตรวจสอบ
ข-อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว9าเป1นความบกพร9องของเจ-าหน-าท่ีให-ดําเนินการทางวินัยต9อไป 

ผู-ย่ืนคําขอต-องดําเนินการแก-ไขหรือส9งเอกสารเพ่ิมเติมต9อเจ-าหน-าท่ีภายในเวลาท่ี
เจ-าหน-าท่ีกําหนดหรือภายในเวลาท่ีเจ-าหน-าท่ีอนุญาตให-ขยายออกไป เม่ือพ-นกําหนดเวลาดังกล9าวแล-ว 
หากผู-ย่ืนคําขอไม9แก-ไขหรือส9งเอกสารเพ่ิมเติมให-ครบถ-วน ให-ถือว9าผู-ย่ืนคําขอไม9ประสงคFท่ีจะให-
เจ-าหน-าท่ีดําเนินการตามคําขอต9อไป ในกรณีเช9นน้ันให-เจ-าหน-าท่ีส9งเอกสารคืนให-ผู-ย่ืนคําขอพร-อมท้ัง
แจ-งสิทธิในการอุทธรณFให-ผู-ย่ืนคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล9าวไว- 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ-าหน-าท่ีอาจตรวจสอบข-อเท็จจริงได-ตาม

ความเหมาะสมในเร่ืองน้ัน ๆ โดยไม9ต-องผูกพันอยู9กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู9กรณี 
 
มาตรา ๒๙  เจ-าหน-าท่ีต-องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว9าจําเป1นแก9การพิสูจนF

ข-อเท็จจริง ในการน้ี ให-รวมถึงการดําเนินการดังต9อไปน้ี 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย9างท่ีเก่ียวข-อง 
(๒) รับฟ4งพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคู9กรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผู-เช่ียวชาญท่ีคู9กรณีกล9าวอ-าง เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีเห็นว9าเป1นการกล9าวอ-างท่ีไม9จําเป1น 
ฟุTมเฟVอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข-อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู9กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู-เช่ียวชาญ 
(๔) ขอให-ผู-ครอบครองเอกสารส9งเอกสารท่ีเก่ียวข-อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานท่ี 
คู9กรณีต-องให-ความร9วมมือกับเจ-าหน-าท่ีในการพิสูจนFข-อเท็จจริง และมีหน-าท่ีแจ-ง

พยานหลักฐานท่ีตนทราบแก9เจ-าหน-าท่ี 
พยานหรือพยานผู-เช่ียวชาญท่ีเจ-าหน-าท่ีเรียกมาให-ถ-อยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิ

ได-รับค9าปTวยการตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู9กรณี เจ-าหน-าท่ี

ต-องให-คู9กรณีมีโอกาสท่ีจะได-ทราบข-อเท็จจริงอย9างเพียงพอและมีโอกาสได-โต-แย-งและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหน่ึงมิให-นํามาใช-บังคับในกรณีดังต9อไปน้ี เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีจะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป1นอย9างอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๑) เม่ือมีความจําเป1นรีบด9วนหากปล9อยให-เน่ินช-าไปจะก9อให-เกิดความเสียหายอย9าง
ร-ายแรงแก9ผู-หน่ึงผู-ใดหรือจะกระทบต9อประโยชนFสาธารณะ 

(๒) เม่ือจะมีผลทําให-ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไว-ในการทําคําสั่งทาง
ปกครองต-องล9าช-าออกไป 

(๓) เม่ือเป1นข-อเท็จจริงท่ีคู9กรณีน้ันเองได-ให-ไว-ในคําขอ คําให-การหรือคําแถลง 
(๔) เม่ือโดยสภาพเห็นได-ชัดในตัวว9าการให-โอกาสดังกล9าวไม9อาจกระทําได- 
(๕) เม่ือเป1นมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ห-ามมิให-เจ-าหน-าท่ีให-โอกาสตามวรรคหน่ึง ถ-าจะก9อให-เกิดผลเสียหายอย9างร-ายแรง

ต9อประโยชนFสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๑  คู9กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเป1นต-องรู-เพ่ือการโต-แย-งหรือช้ีแจง

หรือปOองกันสิทธิของตนได- แต9ถ-ายังไม9ได-ทําคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ัน คู9กรณีไม9มีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป1นต-นร9างคําวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค9าใช-จ9ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารให-
เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เจ-าหน-าท่ีอาจไม9อนุญาตให-ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได- ถ-า

เป1นกรณีที่ต-องรักษาไว-เป1นความลับ 
 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนFในการอํานวยความสะดวกแก9ประชาชน ความประหยัด

และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ให-คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑFและ
วิธีการเพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไว-ตามความเหมาะสมแก9กรณี  
ท้ังน้ี เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองน้ัน 

ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเร่ืองใดจะต-องผ9านการพิจารณาของเจ-าหน-าท่ีมากกว9า
หน่ึงราย เจ-าหน-าท่ีท่ีเก่ียวข-องมีหน-าท่ีต-องประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพ่ือการดําเนินงานใน
เร่ืองน้ัน 

 
ส9วนท่ี ๔ 

รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๓๔  คําสั่งทางปกครองอาจทําเป1นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อ

ความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได- แต9ต-องมีข-อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข-าใจได- 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองเป1นคําสั่งด-วยวาจา ถ-าผู-รับคําสั่งน้ันร-องขอ

และการร-องขอได-กระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีมีคําสั่งดังกล9าว เจ-าหน-าท่ีผู-ออก
คําสั่งต-องยืนยันคําสั่งน้ันเป1นหนังสือ 
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มาตรา ๓๖  คําสั่งทางปกครองท่ีทําเป1นหนังสืออย9างน-อยต-องระบุ วัน เดือน และป2

ท่ีทําคําสั่ง ช่ือและตําแหน9งของเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่ง พร-อมท้ังมีลายมือช่ือของเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งน้ัน 
 
มาตรา ๓๗  คําสั่งทางปกครองท่ีทําเป1นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง

เป1นหนังสือต-องจัดให-มีเหตุผลไว-ด-วย และเหตุผลน้ันอย9างน-อยต-องประกอบด-วย 
(๑) ข-อเท็จจริงอันเป1นสาระสําคัญ 
(๒) ข-อกฎหมายท่ีอ-างอิง 
(๓) ข-อพิจารณาและข-อสนับสนุนในการใช-ดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผู-ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดให- คําสั่ งทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดต-องระบุ เหตุผลไว- ในคําสั่ ง น้ันเองหรือใน
เอกสารแนบท-ายคําสั่งน้ันก็ได- 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม9ใช-บังคับกับกรณีดังต9อไปน้ี 
(๑) เป1นกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไม9กระทบสิทธิและหน-าท่ีของบุคคลอ่ืน 
(๒) เหตุผลน้ันเป1นท่ีรู-กันอยู9แล-วโดยไม9จําต-องระบุอีก 
(๓) เป1นกรณีที่ต-องรักษาไว-เป1นความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เป1นการออกคําสั่งทางปกครองด-วยวาจาหรือเป1นกรณีเร9งด9วนแต9ต-องให-เหตุผล

เป1นลายลักษณFอักษรในเวลาอันควรหากผู-อยู9ในบังคับของคําสั่งน้ันร-องขอ 
 
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง มิให-ใช-บังคับกับ

คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  การออกคําสั่งทางปกครองเจ-าหน-าท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ได-เท9าท่ี

จําเป1นเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคFของกฎหมาย เว-นแต9กฎหมายจะกําหนดข-อจํากัดดุลพินิจเป1นอย9างอ่ืน 
การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง ให-หมายความรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขในกรณี

ดังต9อไปน้ี ตามความเหมาะสมแก9กรณีด-วย 
(๑) การกําหนดให-สิทธิหรือภาระหน-าท่ีเร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
(๒) การกําหนดให-การเร่ิมมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน-าท่ีต-องข้ึนอยู9กับ

เหตุการณFในอนาคตท่ีไม9แน9นอน 
(๓) ข-อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
(๔) การกําหนดให-ผู-ได- รับประโยชนFต-องกระทําหรืองดเว-นกระทําหรือต-องมี

ภาระหน-าท่ีหรือยอมรับภาระหน-าท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข-อความในการ
จัดให-มี เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมข-อกําหนดดังกล9าว 
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มาตรา ๓๙/๑๓  การออกคําสั่งทางปกครองเป1นหนังสือในเร่ืองใด หากมิได-มี
กฎหมายหรือกฎกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ันไว-เป1นประการอ่ืน ให-
เจ-าหน-าท่ีออกคําสั่งทางปกครองน้ันให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับคําขอและ
เอกสารถูกต-องครบถ-วน  

ให-เป1นหน-าท่ีของผู-บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปของเจ-าหน-าท่ี ท่ีจะกํากับดูแลให-
เจ-าหน-าท่ีดําเนินการให-เป1นไปตามวรรคหน่ึง  

 
มาตรา ๔๐  คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณFหรือโต-แย-งต9อไปได-ให-ระบุกรณีท่ีอาจ

อุทธรณFหรือโต-แย-ง การย่ืนคําอุทธรณFหรือคําโต-แย-ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณFหรือการโต-แย-ง
ดังกล9าวไว-ด-วย 

ในกรณีท่ีมีการฝTาฝVนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให-ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณFหรือ
การโต-แย-งเร่ิมนับใหม9ต้ังแต9วันท่ีได-รับแจ-งหลักเกณฑFตามวรรคหน่ึง แต9ถ-าไม9มีการแจ-งใหม9และ
ระยะเวลาดังกล9าวมีระยะเวลาสั้นกว9าหน่ึงป2 ให-ขยายเป1นหน่ึงป2นับแต9วันท่ีได-รับคําสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๑  คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝTาฝVนหรือไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑF

ดังต9อไปน้ี ไม9เป1นเหตุให-คําสั่งทางปกครองน้ันไม9สมบูรณF 
(๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไม9มีผู- ย่ืนคําขอในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีจะ

ดําเนินการเองไม9ได-นอกจากจะมีผู-ย่ืนคําขอ ถ-าต9อมาในภายหลังได-มีการย่ืนคําขอเช9นน้ันแล-ว 
(๒) คําสั่งทางปกครองท่ีต-องจัดให-มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ถ-าได-มีการจัด

ให-มีเหตุผลดังกล9าวในภายหลัง 
(๓) การรับฟ4งคู9กรณีท่ีจําเป1นต-องกระทําได-ดําเนินการมาโดยไม9สมบูรณF ถ-าได-มีการ

รับฟ4งให-สมบูรณFในภายหลัง 
(๔) คําสั่งทางปกครองท่ีต-องให-เจ-าหน-าท่ีอ่ืนให-ความเห็นชอบก9อน ถ-าเจ-าหน-าท่ีน้ัน

ได-ให-ความเห็นชอบในภายหลัง 
เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล-ว และเจ-าหน-าท่ีผู-มี

คําสั่งทางปกครองประสงคFให-ผลเป1นไปตามคําสั่งเดิมให-เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันบันทึกข-อเท็จจริงและความ
ประสงคFของตนไว-ในหรือแนบไว-กับคําสั่งเดิมและต-องมีหนังสือแจ-งความประสงคFของตนให-คู9กรณี
ทราบด-วย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต-องกระทําก9อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณF
ตามส9วนท่ี ๕ ของหมวดน้ี หรือตามกฎหมายเฉพาะว9าด-วยการน้ัน หรือถ-าเป1นกรณีท่ีไม9ต-องมีการ
อุทธรณFดังกล9าวก็ต-องก9อนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสู9การพิจารณาของผู-มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกต-องของคําสั่งทางปกครองน้ัน 

 
มาตรา ๔๒  คําสั่งทางปกครองให-มีผลใช-ยันต9อบุคคลต้ังแต9ขณะท่ีผู-น้ันได-รับแจ-งเป1น

ต-นไป 

                                                 
๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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คําสั่งทางปกครองย9อมมีผลตราบเท9าท่ียังไม9มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือน
เวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 

เม่ือคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให-เจ-าหน-าท่ีมีอํานาจเรียกผู-ซึ่งครอบครองเอกสาร
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีได-จัดทําข้ึนเน่ืองในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล9าว ซึ่งมีข-อความหรือเคร่ืองหมาย
แสดงถึงการมีอยู9ของคําสั่งทางปกครองน้ัน ให-ส9งคืนสิ่งน้ันหรือให-นําสิ่งของดังกล9าวอันเป1นกรรมสิทธ์ิ
ของผู-น้ันมาให-เจ-าหน-าท่ีจัดทําเคร่ืองหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกล9าวได- 

 
มาตรา ๔๓  คําสั่งทางปกครองท่ีมีข-อผิดพลาดเล็กน-อยหรือผิดหลงเล็กน-อยน้ัน 

เจ-าหน-าท่ีอาจแก-ไขเพ่ิมเติมได-เสมอ 
ในการแก-ไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหน่ึงให-แจ-งให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบ

ตามควรแก9กรณี ในการน้ีเจ-าหน-าท่ีอาจเรียกให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องจัดส9งคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนใดท่ีได-จัดทําข้ึนเน่ืองในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล9าวมาเพ่ือการแก-ไขเพ่ิมเติมได- 

 
ส9วนท่ี ๕ 

การอุทธรณFคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๔  ภายใต-บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใดไม9ได-ออกโดย

รัฐมนตรี และไม9มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณFภายในฝTายปกครองไว-เป1นการเฉพาะ ให-คู9กรณี
อุทธรณFคําสั่งทางปกครองน้ันโดยย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห-าวันนับแต9วันท่ี
ตนได-รับแจ-งคําสั่งดังกล9าว 

คําอุทธรณFต-องทําเป1นหนังสือโดยระบุข-อโต-แย-งและข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายท่ี
อ-างอิงประกอบด-วย 

การอุทธรณFไม9เป1นเหตุให-ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เว-นแต9จะมีการสั่ง
ให-ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๕  ให-เจ-าหน-าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณFและแจ-งผู-

อุทธรณFโดยไม9ชักช-า แต9ต-องไม9เกินสามสิบวันนับแต9วันท่ีได-รับอุทธรณF ในกรณีที่เห็นด-วยกับคําอุทธรณF
ไม9ว9าท้ังหมดหรือบางส9วนก็ให-ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน
กําหนดเวลาดังกล9าวด-วย 

ถ-าเจ-าหน-าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม9เห็นด-วยกับคําอุทธรณFไม9ว9าท้ังหมดหรือ
บางส9วนก็ให-เร9งรายงานความเห็นพร-อมเหตุผลไปยังผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง ให-ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีตน
ได-รับรายงาน ถ-ามีเหตุจําเป1นไม9อาจพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล9าว ให-ผู-มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณFมีหนังสือแจ-งให-ผู-อุทธรณFทราบก9อนครบกําหนดเวลาดังกล9าว  ในการน้ี ให-ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณFออกไปได-ไม9เกินสามสิบวันนับแต9วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล9าว 

เจ-าหน-าท่ีผู-ใดจะเป1นผู-มีอํานาจพิจารณาอุทธรณFตามวรรคสองให-เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
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บทบัญญัติมาตราน้ีไม9ใช-กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 
 
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณF ให-เจ-าหน-าท่ีพิจารณาทบทวนคําสั่งทาง

ปกครองได-ไม9ว9าจะเป1นป4ญหาข-อเท็จจริง ข-อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ันไปในทางใด  ท้ังน้ี 
ไม9ว9าจะเป1นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช-ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครองหรือมีข-อกําหนดเป1นเง่ือนไขอย9างไรก็ได- 

 
มาตรา ๔๗  การใดท่ีกฎหมายกําหนดให-อุทธรณFต9อเจ-าหน-าท่ีซึ่งเป1นคณะกรรมการ 

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณFให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยการน้ัน สําหรับกระบวนการพิจารณาให-
ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ น้ี เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับกฎหมายดังกล9าว 

 
มาตรา ๔๘  คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต9าง ๆ ไม9ว9าจะจัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมายหรือไม9 ให-คู9กรณีมีสิทธิโต-แย-งต9อคณะกรรมการวินิจฉัยร-องทุกขFตามกฎหมายว9าด-วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได-ท้ังในป4ญหาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมาย ภายในเก-าสิบวันนับแต9วันท่ีได-รับ
แจ-งคําสั่งน้ัน แต9ถ-าคณะกรรมการดังกล9าวเป1นคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท สิทธิการอุทธรณFและ
กําหนดเวลาอุทธรณF ให-เป1นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว9าด-วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ส9วนท่ี ๖ 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  เจ-าหน-าท่ีหรือผู-บังคับบัญชาของเจ-าหน-าท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองได-ตามหลักเกณฑFในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม9ว9าจะพ-นข้ันตอนการ
กําหนดให-อุทธรณFหรือให-โต-แย-งตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแล-วหรือไม9 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเป1นการให-ประโยชนFต-องกระทําภายใน
เก-าสิบวันนับแต9ได-รู-ถึงเหตุท่ีจะให-เพิกถอนคําสั่งทางปกครองน้ัน เว-นแต9คําสั่งทางปกครองจะได-ทําข้ึน
เพราะการแสดงข-อความอันเป1นเท็จหรือปกปXดข-อความจริงซึ่งควรบอกให-แจ-งหรือการข9มขู9หรือการ
ชักจูงใจโดยการให-ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดท่ีมิชอบด-วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๕๐  คําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือ

บางส9วน โดยจะให-มีผลย-อนหลังหรือไม9ย-อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ี
กําหนดได- แต9ถ-าคําสั่งน้ันเป1นคําสั่งซึ่งเป1นการให-ประโยชนFแก9ผู-รับ การเพิกถอนต-องเป1นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 
มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-เงิน 

หรือให-ทรัพยFสินหรือให-ประโยชนFท่ีอาจแบ9งแยกได- ให-คํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผู-รับประโยชนF
ในความคงอยู9ของคําสั่งทางปกครองน้ันกับประโยชนFสาธารณะประกอบกัน 
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ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะได-รับความคุ-มครองต9อเม่ือผู-รับคําสั่งทาง
ปกครองได-ใช-ประโยชนFอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือได-ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยFสินไปแล-วโดยไม9
อาจแก-ไขเปลี่ยนแปลงได-หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให-ผู-น้ันต-องเสียหายเกินควรแก9กรณี 

ในกรณีดังต9อไปน้ี ผู-รับคําสั่งทางปกครองจะอ-างความเช่ือโดยสุจริตไม9ได- 
(๑) ผู-น้ันได-แสดงข-อความอันเป1นเท็จหรือปกปXดข-อความจริงซึ่งควรบอกให-แจ-ง หรือ

ข9มขู9 หรือชักจูงใจโดยการให-ทรัพยFสินหรือให-ประโยชนFอ่ืนใดท่ีมิชอบด-วยกฎหมาย 
(๒) ผู-น้ันได-ให-ข-อความซึ่งไม9ถูกต-องหรือไม9ครบถ-วนในสาระสําคัญ 
(๓) ผู-น้ันได-รู-ถึงความไม9ชอบด-วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะได-รับคําสั่ง

ทางปกครองหรือการไม9รู-น้ันเป1นไปโดยความประมาทเลินเล9ออย9างร-ายแรง 
ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให-มีผลย-อนหลัง การคืนเงิน ทรัพยFสินหรือประโยชนFท่ีผู-รับ

คําสั่งทางปกครองได-ไป ให-นําบทบัญญัติว9าด-วยลาภมิควรได-ในประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยFมา
ใช-บังคับโดยอนุโลม โดยถ-าเม่ือใดผู-รับคําสั่งทางปกครองได-รู-ถึงความไม9ชอบด-วยกฎหมายของคําสั่ง
ทางปกครองหรือควรได-รู-เช9นน้ันหากผู-น้ันมิได-ประมาทเลินเล9ออย9างร-ายแรงให-ถือว9าผู-น้ันตกอยู9ใน
ฐานะไม9สุจริตต้ังแต9เวลาน้ันเป1นต-นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู-น้ันต-องรับผิดในการคืนเงิน 
ทรัพยFสินหรือประโยชนFที่ได-รับไปเต็มจํานวน 

 
มาตรา ๕๒  คําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายและไม9อยู9ในบังคับของมาตรา 

๕๑ อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนได- แต9ผู-ได-รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกล9าวมีสิทธิได-รับค9าทดแทนความเสียหายเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู9ของคําสั่งทาง
ปกครองได- และให-นําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
แต9ต-องร-องขอค9าทดแทนภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9ได-รับแจ-งให-ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 

ค9าทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะต-องไม9สูงกว9าประโยชนFที่ผู-น้ันอาจได-รับหาก
คําสั่งทางปกครองดังกล9าวไม9ถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๕๓  คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งไม9เป1นการให-ประโยชนFแก9

ผู-รับคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลต้ังแต9ขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได- เว-นแต9เป1นกรณีท่ีคงต-องทําคําสั่งทางปกครองท่ีมี
เน้ือหาทํานองเดียวกันน้ันอีก หรือเป1นกรณีท่ีการเพิกถอนไม9อาจกระทําได-เพราะเหตุอ่ืน  ท้ังน้ี ให-
คํานึงถึงประโยชนFของบุคคลภายนอกประกอบด-วย 

คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-ประโยชนFแก9ผู-รับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลต้ังแต9ขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได-เฉพาะเม่ือมีกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มีกฎหมายกําหนดให-เพิกถอนได-หรือมีข-อสงวนสิทธิให-เพิกถอนได-ในคําสั่งทาง
ปกครองน้ันเอง 

(๒) คําสั่งทางปกครองน้ันมีข-อกําหนดให-ผู-รับประโยชนFต-องปฏิบัติ แต9ไม9มีการปฏิบัติ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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(๓) ข-อเท็จจริงและพฤติการณFเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข-อเท็จจริงและพฤติการณF
เช9นน้ีในขณะทําคําสั่งทางปกครองแล-วเจ-าหน-าท่ีคงจะไม9ทําคําสั่งทางปกครองน้ัน และหากไม9เพิกถอน
จะก9อให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะได- 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช9นน้ีในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแล-วเจ-าหน-าท่ีคงจะไม9ทําคําสั่งทางปกครองน้ัน แต9การเพิกถอนในกรณีน้ีให-กระทําได-เท9าท่ี
ผู-รับประโยชนFยังไม9ได-ใช-ประโยชนF หรือยังไม9ได-รับประโยชนFตามคําสั่งทางปกครองดังกล9าว และหาก
ไม9เพิกถอนจะก9อให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะได- 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอย9างร-ายแรงต9อประโยชนFสาธารณะหรือต9อประชาชนอัน
จําเป1นต-องปOองกันหรือขจัดเหตุดังกล9าว 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) 
ผู-ได-รับประโยชนFมีสิทธิได-รับค9าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู9ของ
คําสั่งทางปกครองได- และให-นํามาตรา ๕๒ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-เงินหรือให-ทรัพยFสินหรือให-
ประโยชนFท่ีอาจแบ9งแยกได- อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลย-อนหลังหรือไม9มีผล
ย-อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได-ในกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มิได-ปฏิบัติหรือปฏิบัติล9าช-าในอันท่ีจะดําเนินการให-เป1นไปตามวัตถุประสงคFของ
คําสั่งทางปกครอง 

(๒) ผู-ได-รับประโยชนFมิได-ปฏิบัติหรือปฏิบัติล9าช-าในอันท่ีจะดําเนินการให-เป1นไปตาม
เง่ือนไขของคําสั่งทางปกครอง 

ท้ังน้ี ให-นําความในมาตรา ๕๑ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 

ส9วนท่ี ๗ 
การขอให-พิจารณาใหม9 

   
 

มาตรา ๕๔  เม่ือคู9กรณีมีคําขอ เจ-าหน-าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก-ไขเพ่ิมเติมคําสั่งทาง
ปกครองท่ีพ-นกําหนดอุทธรณFตามส9วนท่ี ๕ ได-ในกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มีพยานหลักฐานใหม9 อันอาจทําให-ข-อเท็จจริงท่ีฟ4งเป1นยุติแล-วน้ันเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสําคัญ 

(๒) คู9กรณีท่ีแท-จริงมิได-เข-ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได-เข-ามาใน
กระบวนการพิจารณาคร้ังก9อนแล-วแต9ถูกตัดโอกาสโดยไม9เป1นธรรมในการมีส9วนร9วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจ-าหน-าท่ีไม9มีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ัน 
(๔) ถ-าคําสั่งทางปกครองได-ออกโดยอาศัยข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายใดและต9อมา

ข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเป1นประโยชนFแก9คู9กรณี 
การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) ให-กระทําได-เฉพาะเม่ือคู9กรณีไม9อาจ

ทราบถึงเหตุน้ันในการพิจารณาคร้ังท่ีแล-วมาก9อนโดยไม9ใช9ความผิดของผู-น้ัน 
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การย่ืนคําขอให-พิจารณาใหม9ต-องกระทําภายในเก-าสิบวันนับแต9ผู-น้ันได-รู-ถึงเหตุซึ่ง
อาจขอให-พิจารณาใหม9ได- 

 
ส9วนท่ี ๘ 

การบังคับทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๕  การบังคับทางปกครองไม9ใช-กับเจ-าหน-าท่ีด-วยกัน เว-นแต9จะมีกฎหมาย

กําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 
 
มาตรา ๕๖  เจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช-มาตรการ

บังคับทางปกครองเพ่ือให-เป1นไปตามคําสั่งของตนได-ตามบทบัญญัติในส9วนน้ี เว-นแต9จะมีการสั่งให-
ทุเลาการบังคับไว-ก9อนโดยเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งน้ันเอง ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFหรือผู-มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกต-องของคําสั่งทางปกครองดังกล9าว 

เจ-าหน-าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให-เจ-าหน-าท่ีซึ่งอยู9ใต-บังคับบัญชาหรือ
เจ-าหน-าท่ีอ่ืนเป1นผู-ดําเนินการก็ได-ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-เจ-าหน-าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช-มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท9าท่ี
จําเป1นเพ่ือให-บรรลุตามวัตถุประสงคFของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู-อยู9ในบังคับของ
คําสั่งทางปกครองน-อยท่ีสุด 

 
มาตรา ๕๗  คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-ผู-ใดชําระเงิน ถ-าถึงกําหนดแล-วไม9มีการ

ชําระโดยถูกต-องครบถ-วน ให-เจ-าหน-าท่ีมีหนังสือเตือนให-ผู-น้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต9ต-อง
ไม9น-อยกว9าเจ็ดวัน ถ-าไม9มีการปฏิบัติตามคําเตือน เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพยFสินของผู-น้ันและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินให-ครบถ-วน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยFสินให-ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ9งโดยอนุโลม ส9วนผู-มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให-เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๘  คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-กระทําหรือละเว-นกระทํา ถ-าผู-อยู9ใน

บังคับของคําสั่งทางปกครองฝTาฝVนหรือไม9ปฏิบัติตาม เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครอง
อย9างหน่ึงอย9างใด ดังต9อไปน้ี 

(๑) เจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการด-วยตนเองหรือมอบหมายให-บุคคลอ่ืนกระทําการแทน
โดยผู-อยู9ในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะต-องชดใช-ค9าใช-จ9ายและเงินเพ่ิมในอัตราร-อยละย่ีสิบห-าต9อป2
ของค9าใช-จ9ายดังกล9าวแก9เจ-าหน-าท่ี 

(๒) ให-มีการชําระค9าปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแก9เหตุแต9ต-องไม9เกินสอง
หม่ืนบาทต9อวัน 

เจ-าหน-าท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดค9าปรับทางปกครองจํานวนเท9าใดสําหรับในกรณี
ใด ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีที่มีความจําเป1นท่ีจะต-องบังคับการโดยเร9งด9วนเพ่ือปOองกันมิให-มีการกระทําท่ี
ขัดต9อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะ เจ-าหน-าท่ีอาจใช-
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม9ต-องออกคําสั่งทางปกครองให-กระทําหรือละเว-นกระทําก9อนก็ได- 
แต9ทั้งน้ีต-องกระทําโดยสมควรแก9เหตุและภายในขอบเขตอํานาจหน-าท่ีของตน 

 
มาตรา ๕๙  ก9อนใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ-าหน-าท่ีจะต-องมี

คําเตือนเป1นหนังสือให-มีการกระทําหรือละเว-นกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามสมควรแก9กรณี คําเตือนดังกล9าวจะกําหนดไปพร-อมกับคําสั่งทางปกครองก็ได- 

คําเตือนน้ันจะต-องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช-ให-ชัดแจ-ง แต9จะกําหนดมากกว9าหน่ึง

มาตรการในคราวเดียวกันไม9ได- 
(๒) ค9าใช-จ9ายในการท่ีเจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการด-วยตนเองหรือมอบหมายให-บุคคลอ่ืน

กระทําการแทน หรือจํานวนค9าปรับทางปกครอง แล-วแต9กรณี 
การกําหนดค9าใช-จ9ายในคําเตือน ไม9เป1นการตัดสิทธิท่ีจะเรียกค9าใช-จ9ายเพ่ิมข้ึน หาก

จะต-องเสียค9าใช-จ9ายจริงมากกว9าท่ีได-กําหนดไว- 
 
มาตรา ๖๐  เจ-าหน-าท่ีจะต-องใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ีกําหนดไว-ในคํา

เตือนตามมาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําได-ก็ต9อเม่ือปรากฏว9ามาตรการท่ีกําหนดไว-
ไม9บรรลุตามวัตถุประสงคF 

ถ-าผู-อยู9 ในบังคับของคําสั่งทางปกครองต9อสู- ขัดขวางการบังคับทางปกครอง 
เจ-าหน-าท่ีอาจใช-กําลังเข-าดําเนินการเพ่ือให-เป1นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได- แต9ต-องกระทํา
โดยสมควรแก9เหตุ ในกรณีจําเป1นเจ-าหน-าท่ีอาจขอความช9วยเหลือจากเจ-าพนักงานตํารวจได- 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีไม9มีการชําระค9าปรับทางปกครอง ให-เจ-าหน-าท่ีดําเนินการต9อไป

ตามมาตรา ๕๗ 
 
มาตรา ๖๒  ผู-ถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณFการบังคับ

ทางปกครองน้ันได- 
การอุทธรณFการบังคับทางปกครองให-ใช-หลักเกณฑFและวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณFคําสั่งทางปกครอง 
 
มาตรา ๖๓  ถ-าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว-โดยเฉพาะแล-ว 

แต9เจ-าหน-าท่ีเห็นว9ามาตรการบังคับน้ันมีลักษณะท่ีจะเกิดผลน-อยกว9ามาตรการบังคับตามหมวดน้ี 
เจ-าหน-าท่ีจะใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดน้ีแทนก็ได- 

 
หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 
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มาตรา ๖๔  กําหนดเวลาเป1นวัน สัปดาหF เดือน หรือป2น้ัน มิให-นับวันแรกแห9ง

ระยะเวลาน้ันรวมเข-าด-วย เว-นแต9จะได-เร่ิมการในวันน้ันหรือมีการกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืนโดยเจ-าหน-าท่ี 
ในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีมีหน-าท่ีต-องกระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ให-นับวันสิ้นสุดของระยะเวลาน้ันรวมเข-าด-วยแม-ว9าวันสุดท-ายเป1นวันหยุดทําการงานสําหรับ
เจ-าหน-าท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดต-องทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคําสั่งของเจ-าหน-าท่ี ถ-าวันสุดท-ายเป1นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ-าหน-าท่ีหรือ
วันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู-รับคําสั่ง ให-ถือว9าระยะเวลาน้ันสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุด
น้ัน เว-นแต9กฎหมายหรือเจ-าหน-าท่ีที่มีคําสั่งจะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๕  ระยะเวลาท่ีกําหนดไว-ในคําสั่งของเจ-าหน-าท่ีอาจมีการขยายอีกได- และ

ถ-าระยะเวลาน้ันได-สิ้นสุดลงแล-วเจ-าหน-าท่ีอาจขยายโดยกําหนดให-มีผลย-อนหลังได-เช9นกันถ-าการสิ้นสุด
ตามระยะเวลาเดิมจะก9อให-เกิดความไม9เป1นธรรมท่ีจะให-สิ้นสุดลงตามน้ัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผู-ใดไม9อาจกระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว-ในกฎหมายได-เพราะมีพฤติการณFท่ีจําเป1นอันมิได-เกิดข้ึนจากความผิดของผู-น้ัน ถ-าผู-น้ันมีคํา
ขอเจ-าหน-าท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการส9วนหน่ึงส9วนใดท่ีล9วงมาแล-วเสียใหม9ก็ได-  ท้ังน้ี ต-อง
ย่ืนคําขอภายในสิบห-าวันนับแต9พฤติการณFเช9นว9าน้ันได-สิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๖๗  เม่ือมีการอุทธรณFตามบทบัญญัติในส9วนท่ี ๕ ของหมวด ๒ แห9ง

พระราชบัญญัติน้ี หรือการย่ืนคําขอต9อคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร-อง
ทุกขFตามกฎหมายว9าด-วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให-วินิจฉัยช้ีขาดแล-วให-อายุความสะดุดหยุดอยู9ไม9
นับในระหว9างน้ันจนกว9าการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต9ถ-าเสร็จไปเพราะเหตุ
ถอนคําขอหรือท้ิงคําขอให-ถือว9าอายุความเรียกร-องของผู-ย่ืนคําขอไม9เคยมีการสะดุดหยุดอยู9เลย 

 
หมวด ๔ 
การแจ-ง 

   
 

มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให-ใช-บังคับกับการแจ-งซึ่งไม9อาจกระทําโดยวาจา
หรือเป1นหนังสือได-หรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจ-งไว-เป1นอย9างอ่ืน 

ในกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีแสดงให-ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ให-มีผลเม่ือได-แจ-ง 

 
มาตรา ๖๙  การแจ-งคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย9างอ่ืนท่ี

เจ-าหน-าท่ีต-องแจ-งให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบอาจกระทําด-วยวาจาก็ได- แต9ถ-าผู-น้ันประสงคFจะให-กระทําเป1น
หนังสือก็ให-แจ-งเป1นหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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การแจ-งเป1นหนังสือให-ส9งหนังสือแจ-งต9อผู-น้ัน หรือถ-าได-ส9งไปยังภูมิลําเนาของผู-น้ันก็
ให-ถือว9าได-รับแจ-งต้ังแต9ในขณะท่ีไปถึง 

ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีมีการให-ท่ีอยู9ไว-กับเจ-าหน-าท่ีไว-แล-ว การแจ-งไปยังท่ีอยู9
ดังกล9าวให-ถือว9าเป1นการแจ-งไปยังภูมิลําเนาของผู-น้ันแล-ว 

 
มาตรา ๗๐  การแจ-งเป1นหนังสือโดยวิธีให-บุคคลนําไปส9ง ถ-าผู-รับไม9ยอมรับหรือถ-า

ขณะนําไปส9งไม9พบผู-รับ และหากได-ส9งให-กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู9หรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 
หรือในกรณีท่ีผู-น้ันไม9ยอมรับ หากได-วางหนังสือน้ันหรือปXดหนังสือน้ันไว-ในท่ีซึ่งเห็นได-ง9าย ณ สถานท่ี
น้ันต9อหน-าเจ-าพนักงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเป1นพยานก็ให-ถือว9าได-รับแจ-งแล-ว 

 
มาตรา ๗๑  การแจ-งโดยวิธีส9งทางไปรษณียFตอบรับให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือครบ

กําหนดเจ็ดวันนับแต9วันส9งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเม่ือครบกําหนดสิบห-าวันนับแต9วันส9ง
สําหรับกรณีส9งไปยังต9างประเทศ เว-นแต9จะมีการพิสูจนFได-ว9าไม9มีการได-รับหรือได-รับก9อนหรือหลังจาก
วันน้ัน 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีมีผู- รับเกินห-าสิบคนเจ-าหน-าท่ีจะแจ-งให-ทราบต้ังแต9เร่ิม

ดําเนินการในเร่ืองน้ันว9าการแจ-งต9อบุคคลเหล9าน้ันจะกระทําโดยวิธีปXดประกาศไว- ณ ท่ีทําการของ
เจ-าหน-าท่ีและท่ีว9าการอําเภอท่ีผู-รับมีภูมิลําเนาก็ได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือล9วงพ-นระยะเวลา
สิบห-าวันนับแต9วันท่ีได-แจ-งโดยวิธีดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม9รู-ตัวผู-รับหรือรู-ตัวแต9ไม9รู-ภูมิลําเนา หรือรู-ตัวและภูมิลําเนา

แต9มีผู-รับเกินหน่ึงร-อยคน การแจ-งเป1นหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพFซึ่งแพร9หลาย
ในท-องถ่ินน้ันก็ได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือล9วงพ-นระยะเวลาสิบห-าวันนับแต9วันท่ีได-แจ-งโดยวิธี
ดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจําเป1นเร9งด9วนการแจ-งคําสั่งทางปกครองจะใช-วิธีส9งทาง

เคร่ืองโทรสารก็ได- แต9ต-องมีหลักฐานการได-ส9งจากหน9วยงานผู-จัดบริการโทรคมนาคมท่ีเป1นสื่อในการ
ส9งโทรสารน้ัน และต-องจัดส9งคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามหมวดน้ีให-แก9ผู-รับในทันทีท่ี
อาจกระทําได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าผู-รับได-รับแจ-งคําสั่งทางปกครองเป1นหนังสือตามวัน เวลา ท่ีปรากฏใน
หลักฐานของหน9วยงานผู-จัดบริการโทรคมนาคมดังกล9าว เว-นแต9จะมีการพิสูจนFได-ว9าไม9มีการได-รับหรือ
ได-รับก9อนหรือหลังจากน้ัน 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๕  การแต9งต้ังกรรมการในลักษณะท่ีเป1นผู-ทรงคุณวุฒิให-แต9งต้ังโดยระบุตัว

บุคคล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๗๖  นอกจากพ-นจากตําแหน9งตามวาระ กรรมการพ-นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป1นบุคคลล-มละลาย 
(๔) เป1นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๕) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต9เป1นความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 
(๖) มีเหตุต-องพ-นจากตําแหน9งก9อนครบวาระตามกฎหมายว9าด-วยการน้ัน 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน9งก9อนวาระ ผู-มีอํานาจแต9งต้ังอาจ

แต9งต้ังผู-อ่ืนเป1นกรรมการแทนได- และให-ผู-ท่ีได-รับแต9งต้ังให-ดํารงตําแหน9งแทนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับ
วาระท่ีเหลืออยู9ของผู-ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว9างท่ีกรรมการซึ่งแต9งต้ังไว-แล-วยังมี
วาระอยู9ในตําแหน9ง ให-ผู-ท่ีได-รับแต9งต้ังให-เป1นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9
ของกรรมการท่ีได-รับแต9งต้ังไว-แล-ว 

 
มาตรา ๗๘  ภายใต-บังคับมาตรา ๗๖ การให-กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข-อ

พิพาทพ-นจากตําแหน9งก9อนครบวาระจะกระทํามิได- เว-นแต9กรณีมีเหตุบกพร9องอย9างย่ิงต9อหน-าท่ีหรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย9างร-ายแรง 

 
มาตรา ๗๙  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต-อง

มีกรรมการมาประชุมอย9างน-อยก่ึงหน่ึงจึงจะเป1นองคFประชุม เว-นแต9บทบัญญัติแห9งกฎหมายหรือกฎ
หรือคําสั่งท่ีจัดให-มีคณะกรรมการชุดน้ันจะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเป1นองคFประชุมได- แต9การพิจารณาเร่ืองใดถ-าต-องเลื่อน
มาเพราะไม9ครบองคFประชุม ถ-าเป1นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช9คณะกรรมการวินิจฉัยข-อ
พิพาท หากได-มีการนัดประชุมเร่ืองน้ันอีกภายในสิบสี่วันนับแต9วันนัดประชุมท่ีเลื่อนมา และการ
ประชุมคร้ังหลังน้ีมีกรรมการมาประชุมไม9น-อยกว9าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให-ถือว9า
เป1นองคFประชุม แต9ทั้งน้ีต-องระบุความประสงคFให-เกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไว-ในหนังสือนัดประชุมด-วย 

 
มาตรา ๘๐  การประชุมให-เป1นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
การนัดประชุมต-องทําเป1นหนังสือและแจ-งให-กรรมการทุกคนทราบล9วงหน-าไม9น-อย

กว9าสามวัน เว-นแต9กรรมการน้ันจะได-ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล-ว กรณีดังกล9าวน้ีจะทําหนังสือ
แจ-งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม9ได-มาประชุมก็ได- 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให-นํามาใช-บังคับในกรณีมีเหตุจําเป1นเร9งด9วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป1นอย9างอ่ืนก็ได- 
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มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอํานาจหน-าท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา
ความเรียบร-อยในการประชุม ให-ประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป1นได- 

ถ-าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุมหรือไม9สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได-ให-รองประธาน
กรรมการทําหน-าท่ีแทน ถ-าไม9มีรองประธานกรรมการหรือมีแต9ไม9สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-กรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทําหน-าท่ีแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหน-าท่ีต-องดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการ
ประชุมให-นําความในวรรคสองมาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  การลงมติของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให-มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท9ากันให-ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 
เร่ืองใดถ-าไม9มีผู-คัดค-าน ให-ประธานถามท่ีประชุมว9ามีผู-เห็นเป1นอย9างอ่ืนหรือไม9 เม่ือ

ไม9มีผู-เห็นเป1นอย9างอ่ืน ให-ถือว9าท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองน้ัน 
 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมต-องมีรายงานการประชุมเป1นหนังสือ 
ถ-ามีความเห็นแย-งให-บันทึกความเห็นแย-งพร-อมท้ังเหตุผลไว-ในรายงานการประชุม 

และถ-ากรรมการฝTายข-างน-อยเสนอความเห็นแย-งเป1นหนังสือก็ให-บันทึกความเห็นแย-งน้ันไว-ด-วย 
 
มาตรา ๘๔  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาทต-องมีลายมือช่ือของ

กรรมการท่ีวินิจฉัยเร่ืองน้ัน 
ถ-ากรรมการคนใดมีความเห็นแย-ง ให-มีสิทธิทําความเห็นแย-งของตนรวมไว-ในคํา

วินิจฉัยได- 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๕  ให-ถือว9าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว9าด-วยการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประชาชนของหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป1นระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา ๓๓ แห9ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๖  บรรดาคําขอเพ่ือให-มีคําสั่งทางปกครองท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับไว-ก9อนท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-เจ-าหน-าท่ีทําการพิจารณาคําขอดังกล9าวตามหลักเกณฑFท่ีกฎหมายหรือ
กฎสําหรับเร่ืองน้ันได-กําหนดไว- 

 
มาตรา ๘๗  เม่ือได-มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแล-ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให-เป1น

อันยกเลิก 
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ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินงานทางปกครองใน
ป4จจุบันยังไม9มีหลักเกณฑFและข้ันตอนท่ีเหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑFและข้ันตอนต9าง ๆ 
สําหรับการดําเนินงานทางปกครองข้ึนเพ่ือให-การดําเนินงานเป1นไปโดยถูกต-องตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพในการใช-บังคับกฎหมายให-สามารถรักษาประโยชนFสาธารณะได- และอํานวยความเป1น
ธรรมแก9ประชาชน อีกท้ังยังเป1นการปOองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเป1นต-อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป1นการสมควรแก-ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว9าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑFในการจัดทําคําสั่งทางปกครอง
ให-มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาประโยชนFสาธารณะและอํานวยความเป1นธรรมแก9ประชาชน อีกท้ังยังเป1น
การปOองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษF/ผู-จัดทํา 
๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน-า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออก

ให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง

หนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นใน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามี

การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแล้ว 

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อ
ขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๘  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราช

กิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

 
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 
๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้

เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของ
รัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว 
ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการใน
ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอ
ขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือ
จัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็น
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่า

ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงาน
แห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคํา
ขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่
จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 
๑๖ ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 

หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน
ตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 
๑๗ หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยาย
เวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๒ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
   

 
มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 
 
มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ํา
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

(๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสาย
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะ

เปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของ
รัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่
กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็น
หนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่
กรณี 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ 
ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๙  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม 
จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จําเป็นแก่
การพิจารณาและในกรณีที่จําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตาม

กฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตาม

ระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง มีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และคําสั่งนั้นได้
กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความ
รับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 
หมวด ๓ 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
   

 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 
มาตรา ๒๒  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา 
๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะ
เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อ

การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็น
กรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ 

 
มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๙) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึง

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็น
จริง ให้มีสิทธิย่ืนคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคล
นั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี
คําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอ
ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรมแล้วได้ 

 
หมวด ๔ 

เอกสารประวัติศาสตร์ 
   

 
มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา

หรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ใหห้นว่ยงานของรฐั
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท 
ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อ

ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมี
คําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะ
กําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บทบัญญั ติตามมาตรานี้มิ ให้ ใช้ บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจ
ทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแ ต่ง ต้ั งข้ าราชการของสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีได้รับคําขอ 
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็น

ครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ

แต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่า

จะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคําขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นําความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๓๕  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 
๒๕ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ัง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ 
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ 

ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการ
แต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และใน
การมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ

สาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๙  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนด

โทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กําหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูล

ข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการจะได้กําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญ
ของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย  ศิริเดช/ผู้จัดทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
วิชพงษ์/ปรับปรุง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที ่ ในกรณีนี ้ผู ้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 
มาตรา ๗  ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
สิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
คู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวน
ของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

 
มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
กําหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้

ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตาม

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 
มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม
หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทํา
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วม
รับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความ
เป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่น
ทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน  อนึ่ง การ
ให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่
รอบคอบอยู่แล้ว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π
«à“¥â«¬«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß

æ.». ÚıÙÙ

‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ò˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠«à“¥â«¬°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÙÚ

∫—≠≠—µ‘„Àâ§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π°”Àπ¥¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√‡ß‘π¢Õß√—∞‡æ◊ËÕ„Àâ√–∫∫

°“√§«∫§ÿ¡°“√µ√«® Õ∫°“√‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’«‘π—¬

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ¡“µ√“ Òı (ÒÙ) ·≈–¡“µ√“ Ò˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠«à“¥â«¬°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÙÚ §≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π ®÷ßÕÕ°

√–‡∫’¬∫‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π«à“¥â«¬«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥

·≈–°“√§≈—ß æ.». ÚıÙÙé

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È

ç‡ß‘πé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘πµ√“∑’Ë™”√–Àπ’È‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß‡Õ° “√

°“√‡ß‘π´÷Ëß„™â·∑πµ—«‡ß‘π À√◊Õ¡’¡Ÿ≈§à“‡ªìπ‡ß‘π ‡™àπ ‡™Á§ ¥√“øµå ∏π“≥—µ‘ ‡ªìπµâπ

ç°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ßé À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫ °“√‡∫‘° °“√®à“¬ °“√„™â®à“¬ °“√„™â

ª√–‚¬™πå °“√‡°Á∫√—°…“ ·≈–°“√®—¥°“√ ÷́Ëß‡ß‘π ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå„¥Ê ¢ÕßÀπà«¬

√—∫µ√«®∑’Ë‰¥â¡“®“°‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ ‡ß‘ππÕ°ß∫ª√–¡“≥ ‡ß‘π°âŸ ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ ‡ß‘π∫√‘®“§ ·≈–‡ß‘π

™à«¬‡À≈◊Õ®“°·À≈àß„πª√–‡∑» À√◊Õµà“ßª√–‡∑» Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ

µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«® ∑—Èßπ’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß‡ß‘π ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå

¥—ß°≈à“«∑’ËÀπà«¬√—∫µ√«®¡’Õ”π“® À√◊Õ ‘∑∏‘„π°“√„™â®à“¬À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå¥â«¬

ç¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√‡ß‘π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√

°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„π°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥Õ◊Ëπ„¥ ÷́Ëß°“√ΩÉ“Ωóπ

‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß ·≈–¡’‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π

çÀπà«¬√—∫µ√«®é À¡“¬§«“¡«à“
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(Ò) °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡  à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ °√–∑√«ß ∑∫«ß À√◊Õ°√¡

(Ú) Àπà«¬ß“π¢Õß√“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

(Û) Àπà«¬ß“π¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

(Ù) √—∞«‘ “À°‘®µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ

(ı) Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞

(ˆ) Àπà«¬ß“π∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘πÕÿ¥ÀπÿπÀ√◊Õ°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π≈ß∑ÿπ®“°Àπà«¬√—∫µ√«®µ“¡

(Ò) (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ (ı)

(˜) Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ„¥À√◊Õ°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ ”π—°ß“π

°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫

ç‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ¢â“√“™°“√ æπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πª√–‡¿∑Õ◊Ëπ

¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«® ·µà‰¡à√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß

çºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«®ºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕπÿ¡—µ‘ Õπÿ≠“µ

√—∫√Õß „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ À√◊Õ°“√°√–∑”Õ◊Ëπ„¥„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π ÷́ËßÕ“®‡ªìπ∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«À√◊Õ§≥–∫ÿ§§≈

∑’Ë‰¥â°√–∑”‰ª‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√√—∫®à“¬ °“√‡°Á∫√—°…“ °“√µ√«® Õ∫À√◊Õ°“√Õ◊Ëπ„¥ Õ—π‡ªìπº≈µàÕ‡ß‘π

∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå„¥Ê ¢Õß√—∞ ∑—Èßπ’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ºŸâ¡’Õ”π“®À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®

µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫¥â«¬

çºâŸ —Ëß®à“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ —Ëß®à“¬‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∑—ÈßÀ≈“¬

∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëß®à“¬‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«®

ç‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ‚∑…ª√—∫‚¥¬°“√À—°‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“®â“ß À√◊Õ°“√

‡√’¬°„Àâ™”√–‡ß‘πµ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’È

ç‡ß‘π‡¥◊Õπé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ë®à“¬„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ√“¬‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§”π«≥√«¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ‰¥â

‚¥¬¡’Õ—µ√“°”Àπ¥‰«â·πàπÕπ„π∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–§à“®â“ß À√◊Õ°”Àπ¥‰«â„π‡Õ° “√ ”§—≠Õ◊Ëπ„¥ ·µà∑—Èßπ’È

‰¡à√«¡∂÷ß‡ß‘πÕ◊Ëπ∑’Ë®à“¬§«∫°—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“®â“ß

ç§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ §«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‡π◊ËÕß®“°°“√ΩÉ“Ωóπ¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√‡ß‘π¢Õß√—∞ ‰¡à«à“®– “¡“√∂§”π«≥§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ

‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡

ç√–‡∫’¬∫é À¡“¬§«“¡«à“ √–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π«à“¥â«¬«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥

·≈–°“√§≈—ß
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¢âÕ Ù ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–§≥–°√√¡°“√

µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π¡’Õ”π“®µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∫—ß§—∫„™â√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

 à«π∑’Ë Ò

°“√∫—ß§—∫„™â

¢âÕ ı ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥®ß„®ΩÉ“Ωóπ¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√‡ß‘π¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„πÀ¡«¥ Ú π’È ∂◊Õ«à“°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˆ ‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß√—∫º‘¥∑“ß«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ßµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â°√–∑”°“√„π‡«≈“

∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ°“√°√–∑”Õ—π√–‡∫’¬∫π’È°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡º‘¥ ·≈–°”Àπ¥‚∑…‰«â

¢âÕ ˜ ∂â“√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â„π¢≥–°√–∑”§«“¡º‘¥·µ°µà“ß°—∫√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ß°“√°√–∑”

§«“¡º‘¥ „Àâ„™â√–‡∫’¬∫„π à«π∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥·°à‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥‰¡à«à“„π∑“ß„¥ ‡«âπ·µà°√≥’∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥·≈â«

„π°√≥’∑’Ë¡’√–‡∫’¬∫ÕÕ°„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ß°”Àπ¥«à“°“√°√–∑”‡™àππ—Èπ‰¡à‡ªìπ§«“¡º‘¥µàÕ‰ª

„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ‰¥â°√–∑”°“√π—Èπæâπ®“°°“√‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–∂â“§≥–°√√¡°“√

‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥„Àâ≈ß‚∑…·≈â« °Á„Àâ∂◊Õ«à“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬µâÕß§”«‘π‘®©—¬«à“‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ

∂â“‰¥â√—∫‚∑…Õ¬àŸ°Á„Àâ°“√≈ß‚∑…π—Èπ ‘Èπ ÿ¥≈ß

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥·≈â« ·µàºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥¬—ß‰¡à‰¥â√—∫‚∑…À√◊Õ°”≈—ß

√—∫‚∑…·≈–‚∑…∑’Ë°”Àπ¥µ“¡§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√Àπ—°°«à“‚∑…µ“¡√–‡∫’¬∫∑’ËÕÕ°„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ß

‡¡◊ËÕ ”π«π§«“¡ª√“°Ø·°à§≥–°√√¡°“√À√◊Õ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß ‡®â“Àπâ“∑’Ë

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«π À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥‰¥â√“¬ß“πÀ√◊Õ√âÕß¢Õ·≈â«·µà°√≥’ „Àâ§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥‚∑…‡ ’¬„À¡àµ“¡√–‡∫’¬∫∑’ËÕÕ°„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ßπ—Èπ

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√®–°”Àπ¥‚∑…„À¡àµ“¡§«“¡„π«√√§ “¡ ∂â“ª√“°Ø«à“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‰¥â√—∫‚∑…¡“∫â“ß·≈â« ‡¡◊ËÕ‰¥â§”π÷ß∂÷ß‚∑…µ“¡√–‡∫’¬∫∑’ËÕÕ°„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ß À“°‡ÀÁπ‡ªìπ°“√
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 ¡§«√ §≥–°√√¡°“√®–°”Àπ¥‚∑…πâÕ¬°«à“‚∑…¢—ÈπµË”∑’Ë√–‡∫’¬∫∑’ËÕÕ°„™â∫—ß§—∫„π¿“¬À≈—ß°”Àπ¥‰«â

∂â“À“°¡’°Á‰¥â À√◊Õ∂â“‡ÀÁπ«à“‚∑…∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥‰¥â√—∫¡“·≈â«‡ªìπ°“√‡æ’¬ßæÕ §≥–°√√¡°“√

®–„Àâ°“√≈ß‚∑… ‘Èπ ÿ¥≈ß‡æ’¬ßπ—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ ¯ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–‡ªìπ

§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ¥â«¬ ·¡â‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâπ—Èπ®–‰¥â√—∫‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ·≈â« °Á¬—ß§ßµâÕß√—∫‚∑…

„π°“√°√–∑”π—Èπµ“¡√–‡∫’¬∫π’È¥â«¬

 à«π∑’Ë Ú

‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

¢âÕ ˘ §«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß ¡’Õ—µ√“‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß Ù ™—Èπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‚∑…™—Èπ∑’Ë Ò ‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π‡ß‘π‡¥◊Õπ Ò ‡¥◊Õπ

(Ú) ‚∑…™—Èπ∑’Ë Ú ‚∑…ª√—∫‡∑à“°—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ—Èß·µà Ú ‡¥◊Õπ ∂÷ß Ù ‡¥◊Õπ

(Û) ‚∑…™—Èπ∑’Ë Û ‚∑…ª√—∫‡∑à“°—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ—Èß·µà ı ‡¥◊Õπ ∂÷ß ¯ ‡¥◊Õπ

(Ù) ‚∑…™—Èπ∑’Ë Ù ‚∑…ª√—∫‡∑à“°—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ—Èß·µà ˘ ‡¥◊Õπ ∂÷ß ÒÚ ‡¥◊Õπ

¢âÕ Ò ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß„π™—Èπ„¥„ÀâÀ—°‡ß‘π®“°‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊ÕÀ—°‡ß‘π

‡∑à“°—∫®”π«π‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥®–æ÷ß‰¥â√—∫„π‡«≈“∑’Ë°√–∑”§«“¡º‘¥‡ªìπ§à“ª√—∫

µ“¡§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥∑’ËµâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß®–™”√–§à“ª√—∫‡ªìπ√–¬–‡«≈“°’Ë‡¥◊Õπ

·≈–‡¥◊Õπ≈–®”π«π‡∑à“„¥ À√◊Õ‡√’¬°„Àâ™”√–‡ß‘πÕ¬à“ß‰√π—Èπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–À≈—°‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√

„ÀâÀπà«¬√—∫µ√«® ÷́Ëß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâµâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√ÕßÕ¬àŸ„π —ß°—¥ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬àŸ

¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√À—°‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√ ·≈–‡ß‘π∑’ËÀ—°·µà≈–‡¥◊Õπ

„Àâπ” àß‡ªìπ√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π ¿“¬„π√–¬–‡«≈“Àâ“«—π∑”°“√π—∫µ—Èß·µà«—π∑’ËÀ—°‡ß‘π‡¥◊Õππ—Èπ ·≈â« àß ”‡π“

À≈—°∞“π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ§≥–°√√¡°“√∑√“∫∑ÿ°§√—Èß

¢âÕ ÒÒ °√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâµâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßæâπ®“° ∂“π–‡®â“Àπâ“∑’Ë Õ—π‰¡àÕ“®

¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ Ò ‰¥â „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß‡√’¬°„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâπ—Èπ™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫

·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ı˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß æ.». ÚıÛ˘ ¡“„™â

∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¢âÕ ÒÚ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‚¥¬°“√À—°‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ°“√‡√’¬°„Àâ™”√–‡ß‘π®–‡ªìπ®”π«π‡∑à“„¥

‡æ’¬ß„¥ À√◊ÕÕ¬à“ß‰√π—Èπ „Àâ§”π÷ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßµ”·Àπàß¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥

§«“¡ ”§—≠¢Õß¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√‡ß‘π¢Õß√—∞∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ §«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·°à√—∞

·≈–‡®µπ“¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥ µ≈Õ¥®π√“¬‰¥â ∞“π– §√Õ∫§√—«¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥·≈–æƒµ‘°“√≥å·Ààß°√≥’ª√–°Õ∫¥â«¬

¢âÕ ÒÛ À“°°“√°√–∑”„¥Õ—π‡ªìπ°√√¡‡¥’¬« ‡ªìπ§«“¡º‘¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’ÈÀ≈“¬¢âÕ„Àâ„™â√–‡∫’¬∫

¢âÕ∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ Ÿß ÿ¥ ≈ß‚∑…·°àºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥

°√≥’¡’°“√°√–∑”„¥Õ—π‡ªìπ§«“¡º‘¥À≈“¬°√√¡µà“ß°—π „ÀâºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∑’Ë°”Àπ¥«à“°“√°√–∑”π—Èπ‡ªìπ§«“¡º‘¥∑ÿ°¢âÕ

‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È‡ªìπÕ—π√–ß—∫‰ª ‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥

∂÷ß·°à§«“¡µ“¬

 à«π∑’Ë Û

°“√√Õ°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß·≈–°“√‡æ‘Ë¡‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

¢âÕ ÒÙ §«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß∑’ËÕ“®√Õ°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰¥âµâÕß‡ªìπ

§«“¡º‘¥∑’Ë¡’Õ—µ√“‚∑…™—Èπ∑’Ë Ò À√◊Õ™—Èπ∑’Ë Ú ·≈–ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß

∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ¬â“¬¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë„À¡à‰¥â‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ À√◊Õ‡ªìπºŸâ¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–

·≈–‰¡à‡§¬°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß µ“¡√–‡∫’¬∫π’È¡“°àÕπ

¿“¬„π√–¬–‡«≈“ Õßªïπ—∫·µà§≥–°√√¡°“√ —Ëß„Àâ√Õ°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß ∂â“‰¥â°√–∑”

§«“¡º‘¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’ÈÕ’° „Àâπ”‚∑…∑’Ë√Õ‰«â¡“√«¡°—∫‚∑…∑’Ë®–≈ß„π§√—ÈßÀ≈—ß¥â«¬

∂â“À“°ª√“°Ø«à“‰¡à¡’°“√°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ßÕ’° ¿“¬„π√–¬–‡«≈“

µ“¡«√√§ Õß „Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥æâπ®“°‚∑…∑’Ë‰¥â —Ëß„Àâ√Õ°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰«âπ—Èπ

¢âÕ Òı ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥µâÕß§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√„Àâ√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

∂â“‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’ÈÕ’°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß®–µâÕß√—∫‚∑…Õ¬Ÿà°Á¥’ À√◊Õ¿“¬„π√–¬–‡«≈“Àâ“ªï

π—∫·µà«—π¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√Õ“®¡’§”«‘π‘®©—¬≈ß‚∑…§√—ÈßÀ≈—ß‚¥¬‡æ‘Ë¡‚∑…

∑’Ë®–≈ß·°àºŸâπ—ÈπÀπ÷Ëß„π “¡ à«π¢Õß‚∑…∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ”À√—∫§«“¡º‘¥§√—ÈßÀ≈—ß°Á‰¥â

¢âÕ Òˆ §«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß ∑’Ë‰¥â°√–∑”„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘√“™°“√

À√◊Õ¢≥–¬â“¬¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë„À¡à‰¥â‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ À√◊Õ‡ªìπºŸâ¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«– §≥–°√√¡°“√

Õ“®‰¡à∂◊Õ‡ªìπ§«“¡º‘¥‡æ◊ËÕ°“√‡æ‘Ë¡‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡§«“¡„π à«ππ’È°Á‰¥â
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 à«π∑’Ë Ù

‡Àµÿ¬°‡«âπ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß·≈–Õ“¬ÿ§«“¡

¢âÕ Ò˜ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È‡æ√“–

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ À“°ª√“°Øæ¬“πÀ≈—°∞“πæ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥â‚µâ·¬âß

À√◊Õ§—¥§â“π§” —Ëßπ—Èπ‰«â·≈â« §≥–°√√¡°“√Õ“®¬°‡«âπ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß·°à‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥

π—Èπ°Á‰¥â

°√≥’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë —Ëß°“√‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–

°“√§≈—ß µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Ò¯ §«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß ∂â“¡‘‰¥â¥”‡π‘π°√–∫«πæ‘®“√≥“µ“¡√–‡∫’¬∫

§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π«à“¥â«¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß°—∫ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“Àâ“ªïπ—∫·µà«—π°√–∑”§«“¡º‘¥ ‡ªìπÕ—π¢“¥Õ“¬ÿ§«“¡

À¡«¥ Ú

§«“¡º‘¥«‘π—¬∑“ßß∫ª√–¡“≥·≈–°“√§≈—ß

 à«π∑’Ë Ò

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ·≈–°“√π”‡ß‘π àß

¢âÕ Ò˘ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥‡°Á∫‡ß‘πÀ√◊Õ√—∫™”√–‡ß‘π ‰¥â√—∫™”√–‡ß‘π·≈â«‰¡à∑”À≈—°∞“π

°“√√—∫‡ß‘πÀ√◊Õ‰¡àÕÕ°À≈—°∞“πÀ√◊Õ„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ·°àºŸâ™”√–‡ß‘π ‡«âπ·µà‡ªìπ°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ¬°‡«âπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ò

¢âÕ Ú ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ‰¥â√—∫¡Õ∫‡ß‘π‡æ◊ËÕ‡°Á∫√—°…“ ·µà‰¡àπ”‡ß‘π‡¢â“Ω“°

À√◊Õ‡°Á∫√—°…“„π∏π“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë́ ÷Ëß‡ªìπ∑’Ë‡°Á∫√—°…“‡ß‘π¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«®µ“¡®”π«π·≈–¿“¬„π√–¬–

‡«≈“∑’Ë°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®°”Àπ¥ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ò

¢âÕ ÚÒ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëπ”‡ß‘π àß ‰¡àπ”‡ß‘π∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ àßÀ√◊ÕΩ“°§≈—ß

À√◊ÕÀπà«¬√—∫µ√«® ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®°”Àπ¥ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫

∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ò



Àπâ“ 20
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ˆ˜ °

∂â“°“√°√–∑”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπ°“√°√–∑”µàÕ‡ß‘π√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π À√◊Õ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π àß§◊π‡®â“Àπâ“∑’Ë

ºŸâ°√–∑”µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

¢âÕ ÚÚ ∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡¢âÕ Ò˘

¢âÕ Ú À√◊Õ¢âÕ ÚÒ «√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú ·≈–∂â“‡ªìπ

°√≥’µ“¡¢âÕ ÚÒ «√√§ Õß µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ ÚÛ ∂â“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡¢âÕ Ò˘ ¢âÕ Ú À√◊Õ¢âÕ ÚÒ «√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú ·≈–∂â“‡ªìπ°√≥’µ“¡¢âÕ ÚÒ

«√√§ Õß ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û ·≈–∂â“‡ªìπ°√≥’µ“¡¢âÕ ÚÒ «√√§ Õß µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ß

ª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

 à«π∑’Ë Ú

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√‡∫‘°‡ß‘π ·≈–°“√®à“¬‡ß‘π

¢âÕ ÚÙ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë‡∫‘°‡ß‘πÀ√◊Õ®à“¬‡ß‘π ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Úı ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®à“¬‡ß‘π ®à“¬‡ß‘ππ—Èπ‚¥¬‰¡à¡’À≈—°∞“π°“√®à“¬‡ß‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® À√◊Õ∑”À≈—°∞“π°“√®à“¬‡ß‘π‡ªìπ‡∑Á® µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Úˆ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë‡∫‘°‡ß‘π ∑”À≈—°∞“π°“√‡∫‘°‡ß‘π‡ªìπ‡∑Á® µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫

∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Ú˜ ∂â“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡¢âÕ ÚÙ ¢âÕ Úı À√◊Õ¢âÕ Úˆ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√—∞ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥„π à«ππ’È‡ªìπºŸâ —Ëß®à“¬À√◊Õ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù



Àπâ“ 21
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ˆ˜ °

 à«π∑’Ë Û

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√°àÕÀπ’ÈºŸ°æ—π

¢âÕ Ú¯ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ °√–∑”°“√®à“¬‡ß‘π À√◊Õ°àÕÀπ’È

ºŸ°æ—π°àÕπ∑’Ë®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‡ß‘πª√–®”ß«¥ À√◊Õ®à“¬‡ß‘π À√◊Õ°àÕÀπ’ÈºŸ°æ—π‚¥¬‰¡à¡’ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥

‰«â„π√“¬°“√π—ÈπÊ ·≈–‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬ª√“»®“°Õ”π“®À√◊ÕπÕ°‡Àπ◊ÕÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫

∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

∂â“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”µâÕß

√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

°√≥’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°ª√“°Ø„π¿“¬À≈—ß«à“‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°ºŸâ¡’Õ”π“®„Àâ°√–∑”‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® §≥–°√√¡°“√Õ“®¬°‡«âπ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë

ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ Ú˘ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ ≈–‡≈¬‰¡à‡√àß√—¥®—¥°“√À√◊Õ

¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπß“π ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‚¥¬ª√“»®“°‡Àµÿº≈

Õ—π ¡§«√ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Û ∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥„π à«ππ’È‡ªìπ

ºŸâ —Ëß®à“¬À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

 à«π∑’Ë Ù

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥‡°Á∫√“¬‰¥â

¢âÕ ÛÒ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë§”π«≥¿“…’Õ“°√ §à“∏√√¡‡π’¬¡ À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ‡√’¬°‡°Á∫

§”π«≥µ—«‡≈¢‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±åÀ√◊Õ§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡ ’¬¿“…’Õ“°√ §à“∏√√¡‡π’¬¡

À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëππ—Èπ¡‘µâÕß‡ ’¬À√◊Õ‡ ’¬πâÕ¬°«à“®”π«π∑’Ë®–µâÕß‡ ’¬ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

¢âÕ ÛÚ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘π∑ÿπ∑√—æ¬åÀ√◊Õ√“¬‰¥â ‡æ◊ËÕ°“√®—¥‡°Á∫¿“…’Õ“°√ §à“∏√√¡‡π’¬¡

À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëπ ª√–‡¡‘π∑ÿπ∑√—æ¬åÀ√◊Õ√“¬‰¥âπ—Èπ µË”°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß‚¥¬™—¥·®âß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡ ’¬¿“…’Õ“°√

§à“∏√√¡‡π’¬¡ À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëππ—Èπ¡‘µâÕß‡ ’¬À√◊Õ‡ ’¬πâÕ¬°«à“®”π«π∑’Ë®–µâÕß‡ ’¬ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

™—Èπ∑’Ë Ú
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ˆ˜ °

¢âÕ ÛÛ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥‡°Á∫À√◊Õ‡√’¬°‡°Á∫¿“…’Õ“°√ §à“∏√√¡‡π’¬¡ À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëπ ≈–‡≈¬

‰¡à®—¥‡°Á∫À√◊Õ‰¡à‡√àß√—¥‡√’¬°‡°Á∫¿“…’Õ“°√ §à“∏√√¡‡π’¬¡ À√◊Õ√“¬‰¥âÕ◊Ëππ—Èπ ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®°”Àπ¥ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

¢âÕ ÛÙ ∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥„π à«ππ’È‡ªìπ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

 à«π∑’Ë ı

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡ß‘π¬◊¡

¢âÕ Ûı ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕπÿ¡—µ‘‡°’Ë¬«°—∫‡ß‘π¬◊¡¢ÕßÀπà«¬

√—∫µ√«®Õπÿ¡—µ‘„Àâ¬◊¡‡ß‘πÀ√◊Õ®à“¬‡ß‘π¬◊¡‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®

‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Ûˆ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë‡√àß√—¥À√◊Õµ‘¥µ“¡∑«ß§◊π‡ß‘π¬◊¡¢ÕßÀπà«¬

√—∫µ√«®µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ≈–‡≈¬‰¡à‡√àß√—¥À√◊Õµ‘¥µ“¡∑«ß§◊π‡ß‘π¬◊¡π—Èπ

¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®°”Àπ¥ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

 à«π∑’Ë ˆ

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿ

¢âÕ Û˜ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ·∫àß·¬°«ß‡ß‘π®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß‡æ◊ËÕ„Àâ

Õ”π“® —Ëß´◊ÈÕ —Ëß®â“ßÀ√◊Õ«‘∏’°“√ —Ëß´◊ÈÕ —Ëß®â“ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫

¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ Û¯ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√®—¥´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π ·≈–À√◊Õ ‘Ëß°àÕ √â“ß ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ˆ˜ °

¢âÕ Û˘ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥√“§“°≈“ß °”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“‡ πÕ√“§“ ®—¥∑”

√“¬≈–‡Õ’¬¥À√◊Õ§ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–„π°“√ª√–°«¥√“§“À√◊Õ Õ∫√“§“®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ

≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ÷́Ëß¡’º≈‡ªìπ°“√

°’¥°—πÀ√◊Õ‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå·°àºŸâ¡’Õ“™’æ¢“¬À√◊Õ√—∫®â“ß√“¬„¥√“¬Àπ÷Ëß ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ Ù ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëªî¥ª√–°“»À√◊Õ®—¥ àß‡Õ° “√ Õ∫√“§“À√◊Õª√–°«¥√“§“®—¥´◊ÈÕ

À√◊Õ®—¥®â“ß ≈–‡≈¬‰¡àªî¥ª√–°“»À√◊Õ®—¥ àß‡Õ° “√¥—ß°≈à“«„Àâ·°à∫ÿ§§≈À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ∑√“∫À√◊Õ

‡º¬·æ√à¢à“«°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈

Õ—π ¡§«√ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ò

∂â“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ ÙÒ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“º≈°“√ª√–°«¥√“§“ À√◊Õ‡ªî¥´Õß Õ∫√“§“√—∫æ‘®“√≥“

ºŸâ‡ πÕ√“§“∑’ËªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ ‚¥¬√ŸâÀ√◊Õ§«√®–√Ÿâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ß°≈à“« ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡

‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ ÙÚ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ„Àâ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß ‰¡àªØ‘∫—µ‘À√◊ÕªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® À√◊Õ‰¡àæ‘®“√≥“‡ πÕ„Àâ´◊ÈÕÀ√◊Õ

®â“ßºŸâ‡ πÕ√“§“µË” ÿ¥ ‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫

∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ ÙÛ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∑” —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬À√◊Õ®â“ß ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ ÙÙ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡ß“πÀ√◊Õµ√«®°“√®â“ß ‰¡àªØ‘∫—µ‘À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß

µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…

ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

∂â“°√≥’‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡ß“πÀ√◊Õµ√«®°“√®â“ß ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù
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¢âÕ Ùı ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëµ√«®√—∫æ— ¥ÿ ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫

∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ Ùˆ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√‡∫‘°®à“¬æ— ¥ÿ À√◊Õ®—¥∑”∫—≠™’À√◊Õ∑–‡∫’¬πæ— ¥ÿ‰¡àªØ‘∫—µ‘

À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡

‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

¢âÕ Ù˜ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√µ√«® Õ∫æ— ¥ÿª√–®”ªï ‰¡àªØ‘∫—µ‘À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë·µàßµ—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫æ— ¥ÿª√–®”ªïµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫

∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ‰¡à·µàßµ—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫æ— ¥ÿª√–®”ªï ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

¢âÕ Ù¯ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬¬“πæ“Àπ–¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«®

∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«® ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“«

‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ú

¢âÕ Ù˘ ∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥„π à«ππ’È‡ªìπ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß„π™—Èπ∑’Ë Ÿß°«à“Õ—µ√“‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â

 ”À√—∫§«“¡º‘¥π—ÈπÀπ÷Ëß™—Èπ ‡«âπ·µà§«“¡º‘¥π—Èπ°”Àπ¥Õ—µ√“‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰«â„π™—Èπ∑’Ë Ù ·≈â«

 à«π∑’Ë ˜

§«“¡º‘¥Õ◊Ëπ

¢âÕ ı ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë„™â®à“¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ ‰¥â„™â®à“¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥º‘¥«—µ∂ÿª√– ß§å

∑’Ëµ—Èß‰«â ‚¥¬ª√“»®“°Õ”π“®À√◊ÕπÕ°‡Àπ◊ÕÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®

‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù
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¢âÕ ıÒ ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥∑”∫—≠™’À√◊Õ‡Õ° “√‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√∫—π∑÷°∫—≠™’ ªØ‘∫—µ‘

À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ„¥¡’Àπâ“∑’Ë®—¥∑”‡Õ° “√‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√¥”‡π‘πß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√„¥ ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ

≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’Ë„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬√—∫µ√«®‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Û

∂â“‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß

‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

¢âÕ ıÚ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ„¥∑”°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß¥â«¬§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ§«“¡‡ ’¬À“¬

À√◊Õ‡ ’¬ª√–‚¬™πå∑’Ëæ÷ß§“¥À¡“¬‰¥â ‚¥¬ª√“»®“°‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√—∞

µâÕß√—∫‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß™—Èπ∑’Ë Ù

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙÙ

ªí≠≠“  µ—πµ‘¬«√ß§å

ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ .   ๒๕๓๙  เพื่อให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๑  

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้ กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ มีอํานาจแต่งตั้งนั้น 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ  หากการน้ันไม่ถูกต้อง   
ให้สั่งแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

ถ้าผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๑  ไม่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ตามคําสั่ งในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร  ให้ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ กํากับดูแลหรือควบคุม 
การปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู้มีอํานาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๒/๑  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“ข้อ  ๑๒/๑  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทําให้เกิดความเสียหาย
หรือมีส่วนกระทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุม
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๑๘  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้ผู้แต่งตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งคําสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

เม่ือหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว  
ให้ผู้แต่งตั้งดําเนินการเพื่อออกคําสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชําระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความ 

ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ามีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้นหรือต่างไปจากสํานวนที่ผู้แต่งตั้งส่งให้ตรวจสอบ  หากยังไม่เคยมีการสอบผู้นั้นในฐานะผู้ต้องรับผิดมาก่อน  
ให้ผู้แต่งตั้งส่งเร่ืองให้คณะกรรมการทําการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้นั้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  
ถ้าผลของคําวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลัง  ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ผู้นั้นรับผิด
แล้วรายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบ  ถ้าผลของคําวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งต่างไปจากความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง  ให้ผู้แต่งตั้งรายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นอีกคร้ังหนึ่ง  ทั้งนี้   
ให้นําความในข้อ  ๑๗  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “เกษตรกรรม”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  นายกรัฐมนตรี  โดยการเสนอแนะของ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้การทํานาเกลือเป็นกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร
แห่งชาติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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