
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผูป้ระกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2562 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  มำตรำ  ๑๘  (๔)  และมำตรำ  ๓๕  (๑)   
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมใน  (๖)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวน   
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปน้ีแทน 

“(๖)  คลินิกกำรแพทย์แผนไทยต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปน้ีเป็น  (๖/๑)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ 

และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“(๖/๑)  คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”   
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมควำมต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๘/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวน   

ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
“ข้อ  ๘/๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำน

เต็มเวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ  ๐๘.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ   
โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร  ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่  ๕/๑   
ท้ำยกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในวรรคหน่ึงของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดวชิำชีพและจ ำนวน  
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปน้ีแทน   

“ข้อ  ๑๐  ในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๘.๐๐  นำฬิกำ  
โรงพยำบำลตำมข้อ  ๔  ถึงข้อ  ๘/๑  ต้องจัดให้มีจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำงเวลำ  
โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเ นินกำร  ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่   ๖   
ถึงตำรำงที่  ๑๑  ท้ำยกฎกระทรวงนี้”   

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ให้ยกเลิกตำรำงที่  ๑  โรงพยำบำลทั่วไป  ตำรำงที่  ๕  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย  
ตำรำงที่  ๖  โรงพยำบำลทั่วไป  และตำรำงที่  ๑๐  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย  ท้ำยกฎกระทรวง
ก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ตำรำงที่  ๑  
โรงพยำบำลทั่วไป  ตำรำงที่  ๕  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย  ตำรำงที่  ๖  โรงพยำบำลทั่วไป   
และตำรำงที่  ๑๐  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย  ท้ำยกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๖ ให้เพ่ิมตำรำงที่  ๕/๑  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  และตำรำงที่  ๑๑  
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ท้ำยกฎกระทรวงนี้  เป็นตำรำงท้ำยกฎกระทรวงก ำหนดวชิำชีพ  
และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  31  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยำทร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ตารางท้ายกฎกระทรวง 
ก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

   

 

ตารางที่ ๑  โรงพยาบาลทั่วไป 

 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน 
๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ช้ันหนึ่ง 

๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน 

 

๒ คน ต่อ ๑  
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๓ คน 
๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๖๐ เตียง 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๖๐ เตียง 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็น 

ผู้ประกอบโรคศลิปะ  
สาขารังสเีทคนิค 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน ๒ คน ๒ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

 

 

ตารางที่ ๕  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  
(ด้านเวชกรรมไทย) 

๓ คน ๕ คน ๘ คน ๑๑ คน ๑๔ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๑๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  
(ด้านเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๓๐ เตียง 

 

 

 



 

-2- 
ตารางที่ ๕/๑  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๓ คน ๕ คน ๘ คน ๑๑ คน ๑๔ คน 
๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๑๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ปฏิบัติงานเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๓๐ เตียง 

 

ตารางที่ ๖  โรงพยาบาลทั่วไป 

 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน 
๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ช้ันหนึ่ง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน 
๑ คน ต่อ ๑  

ถึง ๑๒๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๑๒๐ เตียง 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็น 

ผู้ประกอบโรคศลิปะ  
สาขารังสเีทคนิค 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน 

(หากมี
บริการ) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-3- 
ตารางที่ ๑๐  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  
(ด้านเวชกรรมไทย) 

๒ คน ๓ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๑๕ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  
(ด้านเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

 

ตารางที่ ๑๑  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ  

สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

จ านวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

ไม่เกิน  
๑๐ เตียง 

๑๑ ถึง  
๓๐ เตียง 

๓๑ ถึง  
๖๐ เตียง 

๖๑ ถึง  
๙๐ เตียง 

๙๑ ถึง  
๑๒๐ เตยีง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๒ คน ๓ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน 
๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๑๕ เตียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ปฏิบัติงานเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน 

 

๑ คน ต่อ ๑  
ถึง ๙๐ เตียง 

 

 

 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 

ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยแยก
สถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสถานพยาบาลที่ด าเนินการ  

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจากกัน  ประกอบกับการก าหนดจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิ ชาชีพ 

ในสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน  ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดวิชาชีพ 

และจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลดังกล่าว  เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(ร่าง) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 2560 หน้า  
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ที่ปรึกษา  
พญ.มยุรา กุสุมภ์   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นพ.โสภณ เมฆธน       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายมนูญ สรรค์คุณากร    ท่ีปรึกษาการจัดท าและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ก าลังคน 

ด้านสุขภาพ  
 

กองบรรณาธิการ  
ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี     รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
นางธิติภัทร คูหา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด   เจ้าหน้าท่ีบริการด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์      

ก าลังคนด้านสาธารณสุข 
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ค าน า 
 

นอกจากค่านิยมองค์กร (Core Value: MOPH) ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรท่ีดีแล้ว บุคลากรทุกคนก็เป็นผู้ท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงในการน าพากระทรวงฯ ไปสู่เป้าหมาย
แห่งการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศ การน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักยึดในการต้ังม่ันท างาน และการปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมและจรรยาบรรณ ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนดี คนเก่ง 
และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

จึงถูกจัดท าขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทางความประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎหมาย และค่านิยมองค์กรท่ีมีอยู่ โดยการด าเนินการร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันเลือกประเด็นจรรยาบรรณ 

ท่ีน่าจะสามารถน ามาใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยในบริบทปัจจุบันอันมักเกิดจากความ
ประพฤติหรือการปฏิบัติตนท่ียังไม่เหมาะสมของบุคลากรได้ท้ังหมด 9 ประเด็น จากน้ันจึงใช้หลักของ
การสร้าง Code of Conduct โดยน าประเด็นเหล่าน้ันมาย้ าความส าคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยส านวน
ภาษาเข้าใจง่าย พร้อมท้ังยกตัวอย่างท่ีส่ือให้เข้าใจได้ทันทีว่าส่ิงใดควรท าหรือส่ิงใดควรหลีกเล่ียง และ
เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น จะใช้วิธีหรือหลักการใดในการแก้ไข 

กระทรวงสาธารณสุขหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แนวทางไปปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุขน้ี จะสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 

 

 

 

นพ.โสภณ เมฆธน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ค่านิยมกระทรวงสาธารณสขุ 

 กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 

ระบบสุขภาพย่ังยืนได้น้ัน บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนภารกิจส าคัญต่าง ๆ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ประกอบด้วย  

 

 

 

Mastery 

เป็นนายตัวเอง 
หม่ันฝึกฝนตนเองใหท้ าในส่ิงท่ีดี มีศักยภาพ  
ยึดม่ันในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการ มีส านึก
รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

 

 

 

Originality 

เร่งสร้างสิ่งใหม ่

สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นส่ิงใหม ่

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ระบบสุขภาพ  

 

 

 

 

People centred 

ใส่ใจประชาชน 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับประชาชน 

โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”  

 

Humility 

ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 
มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย  

รับฟังความเห็น  
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
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กระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  
ที่รวมพลังสังคม  
เพื่อประชาชนสขุภาพดี 

 

 

พันธกิจ    
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ  

อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
 

 

 ขอบเขต 

หลักปฏิบัติของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขน้ี ให้ใช้กับบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ข้าราชการ 
 2. ลูกจ้างประจ า 
 3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 4. พนักงานราชการ 
 5. ลูกจ้างช่ัวคราว 

 6. ลูกจ้างโครงการ 
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ท่ีมา ความส าคัญ และความหมายของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 “ท าไมต้องมจีรรยาบรรณ” 

 

1. ธรรมชาติของคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

3. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ความเชื่อ 

 

ความรีบเร่ง 
ค านึงถึงสิทธิ 

โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่ 
ศีลธรรมถดถอย 

 

จรรยาบรรณ จึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ 

ของคนที่ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง เพื่อรักษาเกียรติ ชื่อเสียง  
และส่งเสริมให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยในการท างาน 

 

 “ความส าคญัของจรรยาบรรณ”  
 

 

เป็นแนวทางให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง   
เหมาะสม  แสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการยอมรับ ศรัทธา  
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่ได้พบเห็น 

เพื่อผดุงเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน ความมีมาตรฐาน มีคุณภาพ  
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ความโลภ 

 ความโกรธ 

 ความหลง 

ประชากร 

เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อม 

สังคม 
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“ความหมายของจรรยาบรรณ”  
 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม 
คุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลักสากลท่ีวิญญูชนท่ัวไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ให้ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี 
สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนส าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน”  

การจัดท าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี เป็นไปตามตาม
ความมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แนวทางฯ น้ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ด้วยกระบวนการปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ และประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาเลือก
ประเด็นที่พบบ่อยในบริบทปัจจุบัน อันมักเกิดจากความประพฤติหรือการปฏิบัติตนที่ยังไม่เหมาะสม
ของบุคลากร รวม 9 ประเด็น จากน้ัน ใช้หลักของการสร้าง Code of Conduct โดยการน าประเด็น
เหล่าน้ันมาย้ าความส าคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยส านวนภาษาเข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้ทันที ส่งผล
เชิงบวกให้การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน  

ท้ังน้ี กฎหมาย ระเบียบ หลักการและจรรยาบรรณพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระบรม
ราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรา 
279 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
หน่วยงาน ก็ยังคงเป็นหลักส าคัญท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ยังคงต้องยึดถือและ
น าไปปฏิบัติท้ังในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างสม่ าเสมอ 
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กรอบแนวคิดของการจัดท า 
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  

(MoPH Code of Conduct) 
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แนวทางปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MoPH Code of Conduct) 
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MoPH Code of Conduct) 

 

 

 

 

 

1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

 

2. ตรงต่อเวลา  
ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3. ยึดถอืประโยชน์ส่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 

 

 

4. ร่วมเป็นหเูป็นตา  
ไม่อดทนตอ่การทจุริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

5. เป็นตัวอย่างที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

6. เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 

7. เข้าถึง พึ่งได้  
ใส่ใจบริการ 

 

 

 

 

8. ใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. รับฟังความเห็นต่าง  
สร้างสัมพันธภาพพีน่้อง 
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ด ารงตนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

      ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 
 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีความพอมี พอกิน 

พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
ท่ีพระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิต
อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในท่ีสุด  

 

นิยาม 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
 1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไป 

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

 3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 5. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  

1 
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แนวปฏิบัติ 
1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหน้ี เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการบริหาร

จัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน 

3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน  

มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 
 

 

ตัวอย่าง 1 
 แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่าย
ปกติ เพื่อการออม เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
รวมท้ัง จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถ
ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการ 
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเล่ียงการเป็นหน้ีสินท่ี
ไม่จ าเป็น 

ตัวอย่างที ่2   
 พึงร าลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการ
ส าคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับ
ควรยึดถือ 

ตัวอย่าง 3 
 มีทักษะในการใช้เหตุผลในการด ารงชีวิต
และการปฏิบัติงาน มีสติ และข่มใจตนเองไม่ให้ท า
ส่ิงผิด 

ตัวอย่างที ่4 
 ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางใน
การแก้ ปัญหา แต่ เป็นหลักการส าคัญท่ีจ ะ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น อันจะเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ตรงต่อเวลา  
ใช้เวลาให้คุ้มคา่/ประสิทธิภาพ  

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเร่ืองเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การตรงต่อเวลา  
ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการท้ังปวง เป็นเคร่ืองแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็น
คนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เน้ือเช่ือใจได้  
 

นิยาม 
 ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เร่ือง 
นับต้ังแต่เร่ืองกิจวัตรประจ าวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการท าภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้อ่ืน เช่น การเข้าท างาน และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและ
เลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลา เป็นต้น  
 

แนวปฏิบัติ 
1. ตรงต่อเวลา โดยเร่ิมงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา

ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาท่ีใช้ไป  
2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อท าอย่างอ่ืนท่ีมิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลา

ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3. ไม่ละท้ิง ทอดท้ิงงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า 
4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

เป็นการทุจริตชนิดหน่ึง  
 

ตัวอยา่ง 1 
 กรณี มีการจัดประ ชุม  ประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมทันที เม่ือถึง
ก าหนดเวลาประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่ีมาตรงเวลาต้องน่ังรอผู้ไม่ตรงเวลา 

ตัวอย่างที ่2   
 ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัว 

ตัวอย่าง 3 
 มาปฏิบัติก่อนหรือตรงเวลา และปฏิบัติงาน 
เต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด 

ตัวอย่างที ่4   
 พัฒนาทักษะ ในการบริหารจัดการ
ตนเองให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในเวลาท่ีจ ากัด 
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ยึดถือประโยชนส์่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจท่ี
หน่ึง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” ไว้เป็น
หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้องค์กรและ
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 
 

นิยาม 
 ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
ประโยชน์อันเกิดแก่การจัดท าบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีเกิดจากการด าเนินการหรือการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการด า เนินการหรือการกระท าน้ัน 
(พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551) 

 ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม (ส านักงาน ก.พ.) 
 

แนวปฏิบัติ 

1. ต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ี โดยถือว่าหน้าท่ีท่ีมีต่อราชการและผลประโยชน์
ของประชาชนย่อมส าคัญก่อนเร่ืองส่วนตัวเสมอ 

2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน ส่ิงตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก
ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา
ยกเว้นดังน้ี 

1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุน
วิจัยจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ ส่ิงตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ 

ท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  
2) เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่าน้ัน 
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3.  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน 
หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

4. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือ
หน้าท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามข้อน้ีรวมถึง
การกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีโดยตรง แต่กระท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ
หรือหน้าท่ีน้ันด้วย 

5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ 
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

 

 

ตัวอย่าง 1 
 ส่ังใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผล 
โดยปราศจากการค านึงถึงประโยชน์ ส่ิงตอบ
แทนหรือการสนับสนุนใดๆ 

ตัวอย่างที ่2   
 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ ส่ิงของ 
หรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิน
กว่าท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนด
ไว้ 

ตัวอย่าง 3 
 ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบ 
การพิจารณาเพื่อให้ คุณหรือโทษแก่ ผู้ อ่ืน  
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ส่ังใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวอย่างที ่4  
 พึงร าลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อน
บางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมาย
ชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้ด้วย
การยึดม่ันไว้ซึ่งการมีสามัญส านึกแห่งคุณธรรม 
การรู้ผิดชอบช่ัวดี รวมถึงความซื่อสัตย์ของ
ตนเองและประเทศชาติ 
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ร่วมเป็นหูเปน็ตา  
ไม่อดทนต่อการทุจริต 

ทุกรปูแบบ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน 
รวมท้ังการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 

 

นิยาม 
 ทุจริต หมายถึง การประพฤติช่ัว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบาย
หรือเล่ห์เหล่ียมหลอกลวงเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ ซึ่งการประพฤติช่ัวมี 3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริต  
วจีทุจริต และมโนทุจริต 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าท่ี 

ท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า  
2. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ 

การทุจริตเป็นเร่ืองใหญ่เสมอ เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกัน ป้องกันและด าเนินการตาม
ระเบียบทุกช่องทางท่ีมีเพื่อหยุดย้ังการทุจริต 

3. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นส่ิงท่ีไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 

4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ
ประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมท้ังการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้อง
ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ 

 

ตัวอย่าง 1 
 ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระท าผิด 
ทุจริตทุกรูปแบบ 

ตัวอย่างที ่2   
 เม่ือพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็น
เร่ืองปกติท่ีท ามานาน จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบหรือช่องทางท่ีมีอยู่ในทันที 
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เป็นตัวอยา่งที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 
 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 
 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชน
สุขภาพดี จึงให้ความส าคัญอย่างย่ิงในเร่ืองสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างท่ีดีแกป่ระชาชน 

 

นิยาม 
 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตน ในการสร้างเสริม 

สุขภาวะท่ีดีของตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง  
 

แนวปฏิบัติ 

1. นอกจากมีหน้าท่ี ท่ีต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว  บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย  

2. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ การหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหร่ี สุรา ส่ิงเสพติด การมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม  

3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเม่ือยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง 

4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่หน่วยราชการอ่ืน 

 

ตัวอย่าง 1 
 บุคลากรเป็น ตั วอ ย่ าง ของการ มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน เช่น
การออกก าลังกาย การลดเลิกบุหร่ีหรือส่ิง
อันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น เป็นต้น 

ตัวอย่างที ่2   
 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี
วัฒนธรรมองค์กรและสถานท่ีให้เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี สามารถเป็น
ตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืนได้ 
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เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู ้
   ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
เพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบสุขภาพท่ีย่ังยืน 

 

นิยาม 
 ส่ิงใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน ท้ังงานด้านบริการ งานด้านบริหาร 
หรืองานสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยการ “ท าน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับ
ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ท่ีพร้อมด าเนินการท้ังใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น 

 

แนวปฏิบัติ 
1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีทันยุคสมัย 

ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่าง
เหมาะสม  

3. มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ของประชาชน ถือเป็นหน้าท่ีท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 

6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ต้ังค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อน ามาพัฒนางานของ
ตน รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  
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ตัวอย่าง 1 
 บุคลากรทุกคนต้องใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญใน
งานของตน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออกแนวคิด
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้ 

ตัวอย่างที ่2   
 มีการให้รางวัลเชิดชูความส าเร็จของ
บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ท่ีสามารถคิด
สร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

ตัวอย่าง 3 
 บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้น
ในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ ๆ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กระบวนการท างาน 

ตัวอย่างที ่4   
 บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญของ
การวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชน 
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เข้าถึง พึ่งได ้ 
ใส่ใจบริการ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

เป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 
บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมท้ังไม่ท าให้เกิดข้อครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของราชการ 
 

นิยาม 
 เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวก  
 พึ่งได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้าน
สาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
 ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ไม่เลือก
ปฏิบัติ สามารถสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจในการรับบริการจากประชาชน 

 

แนวปฏิบัติ 
1. พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการส่ือสาร การบริการท่ีเป็นมิตรและการดูแลประชาชน

โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม

และสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ  
4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีมีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรต้องร าลึกอยู่เสมอว่างานของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นการบ าบัดทุกข์ให้กับ
ประชาชน ความเมตตา ความเข้าใจและการมีจิต
บริการเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีไม่สามารถละท้ิงได้ 

ตัวอย่างที ่2   
 บุคลากรทุกคนต้องหม่ันฝึกฝนทักษะ 
ในการส่ือสาร การท าความเข้าใจ การเตรียมรับ
การเปล่ียนแปลงและความคาดหวังของประชาชน 
เพื่อคงความมีทัศนคติท่ีดีในการท างานและ
หลีกเล่ียงอคติท้ังปวง 
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ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ
น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 

นิยาม 
 ส่ิงแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ท่ีส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความ

ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย 

2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 
 

 

ตัวอย่าง 1 
 เ ลื อก ใ ช้ผ ลิตภัณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น มิต ร ต่อ
ส่ิงแวดล้อม  

ตัวอย่างที ่2   
 เป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดล้อม
แก่ชุมชน 

ตัวอย่าง 3 
 ใ ช้พลังงานและทรัพยากรของทาง
ราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวอย่างที ่4   
 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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รับฟังความเห็นต่าง  
สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 
 กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้างของบุคลากร 
 

นิยาม 
 รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 สัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอ้ือต่อ
บรรยากาศการท างานท่ีมีความปรองดอง 
 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและ 
ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างน้ัน สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความ
รอบคอบ การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน  

3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความ
มุ่งหวังท่ีดีต่อประชาชน เป็นส่ิงท่ีเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารง
รักษาไว้พึงหลีกเล่ียงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา
วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ 

4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวท่ีชอบ
ด้วยเหตุผล 
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ตัวอย่าง 1 
 บุคลากรต้องมีอัธยาศัยดี  มีความ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อ่ืน 

ตัวอย่างที ่2   
 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดกว้าง 
มีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

ตัวอย่าง 3 
 เม่ือ เกิดข้อขัดแย้ง ให้ แก้ ปัญหาโดย 

ยึดหลักความสามัคคีปรองดอง และความเป็น 

พี่น้อง ค านึงถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ
ท างานเพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ตัวอย่างที ่4   
 บุคลากรทุกคนต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติยศ 
ศักด์ิศรี เพื่อด ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร 
ไม่ให้ความขัดแย้งใดๆมาท าลาย 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) 

6. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าท่ี 73 เล่มท่ี 126 

ตอนพิเศษ 162 ง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

8. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 

9. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

11. จรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก 

คณะท างานจัดท าจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปรึกษา 
2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร ประธาน 

3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน 

4. นายมนูญ สรรค์คุณากร ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล กรุ๊ป คณะท างาน 

5. ผู้อ านวยการส านักงานการบุคคลกลาง คณะท างาน 

   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน 

6. ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะท างาน 

7. ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะท างาน 

8. ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะท างาน 

9. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะท างาน 

10. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะท างาน 

11. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะท างาน 

12. ผู้แทนกรมอนามัย คณะท างาน 

13. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะท างาน 

14. ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัด คณะท างาน 

15. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  คณะท างาน 

16. ประธานชมรมสาธารณสุขอ าเภอ คณะท างาน 

17. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

18. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

19. นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คณะท างาน 

20. นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ คณะท างาน 

    จังหวัดอุบลราชธานี 

21. นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะท างาน 

22. นายสาคร นาต๊ะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คณะท างาน 

     บ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
23. ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก คณะท างาน 

24. ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

23. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                          และเลขานุการ 
24. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                     และเลขานุการร่วม 

25. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจก าลังคนด้านสุขภาพ คณะท างาน 

     ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 



พระราชกําหนด 
ปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

................................... 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
เปนปท่ี ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

ใหตราพระราชกําหนดข้ึนไว ดังตอไปนี้  
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พศ๒๕๓๓”  

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี้ 
“สารระเหย” หมายความวา  สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย 
“ผูติดสารระเหย” หมายความวา  ผูซึ่งตองใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจเปนประจํา 

โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 
 “ผลิต” หมายความวา  ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป แบงบรรจุ หรือ

รวมบรรจุดวย 
“การบําบัดรักษา” หมายความวา  การบําบัดรักษาผูติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพ และ

การติดตามผลภายหลังการบาํบัดรักษาดวย 
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา หรือมีไว 

เพื่อขายดวย 
“นําเขา” หมายความวา  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
“สถานพยาบาล” หมายความวา  สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตามพระราชกําหนดนี้ 

/“พนกังานเจาหนาท่ี”... 



“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชกําหนดนี้  
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็นวา

อาจนําไปใชหรือไดนําไปใชเพ่ือบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ 
(๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสาระเหย 
(๓) กําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหย 
(๔) กําหนดการอื่นเพื่อประโยชนแกการปฏิบัตติามพระราชกําหนดนี้  

               มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมคุมประพฤติหรือผูแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูแทน* อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
               มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
การแตงต้ังอีกได  
               มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
               (๑) ตาย 
               (๒) ลาออก 
               (๓) รัฐมนตรีใหออก 
               (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
               (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
               (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
               (๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
               ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการในระหวางที่กรรมการซ่ึงแตงต้ังไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวา 
จะเปนการแตงต้ังเพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้ง 
ไวแลวนั้น  
 /มาตรา ๘... 



               มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการในที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
               มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้ 
               (๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
               (๒) การกําหนดนโยบายหรอืมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการใชสารระเหย หรือการบําบัดรักษา 
               (๓) การวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
               (๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้ 
      (๕) เรื่องอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
               มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
เก่ียวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับ
แกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
               มาตรา ๑๑  เมื่อไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลท่ีใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหยตามมาตรา ๔ (๓) 
แลว ใหรัฐมนตรีวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวไวดวยระเบียบตาม
วรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
               มาตรา ๑๒  ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจ ุ
สารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง  
               มาตรา ๑๓  ผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขาย ตองจัดใหมีภาพเคร่ืองหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจ ุ
หรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
               มาตรา ๑๔  สารระเหยที่ผูขายจะขายนั้นตองมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ผูผลิตหรือผูนําเขาไดจัดใหมี 
ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยูครบถวน 
               มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป  เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษา 
เพื่อใชในการเรียนการสอน  
               มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซ่ึงตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย  
               มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือ 
วิธีอืน่ใด  

/มาตรา ๑๘... 



               มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดจูงใจ  ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหยบําบัด
ความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอืน่ใด  
               มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานท่ีนําเขา สถานท่ี
ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุ 
อันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหย 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได 
               ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย และบรรดา 
ผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บ 
สารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร  
               มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซ่ึงเกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  
               มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัตหินาท่ี  ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
               มาตรา ๒๒  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
               มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ  
               มาตรา ๒๓ ทวิ  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ 
               มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
               มาตรา ๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
               มาตรา ๒๕ ทวิ  ในกรณีท่ีมีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอื่น และไมม ี
การฟองคดีตอศาล เพราะเหตุท่ีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและพนักงานอัยการสั่งใหงดการสอบสวน หรือ 
เพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด  
ใหสารระเหยนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบยีบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
               ถาผูท่ีอางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของแทจริงและไมไดรูเห็นเปนใจ
ดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสารระเหยแกเจาของ ถาสารระเหยนั้นยังคงอยูในความครอบครอง 
ของพนักงานเจาหนาที่  

/มาตรา ๒๔ ตรี... 



               มาตรา ๒๕ ตรี  ในกรณีท่ีมกีารฟองคดีความผิดเก่ียวกับสารระเหยตอศาลและไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท 
ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย ถาศาลช้ันตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหย  
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบสารระเหยนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
               มาตรา ๒๖  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ 
ตามมาตรา ๒๔ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการตอไปนี้ 
               (๑) วากลาวตักเตือนผูกระทําความผิดนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา 
ผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูกระทําความผิดนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 
               (๒) ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดเปนผูติดสารระเหย ใหศาลมีคําสั่งใหสงผูกระทําความผิดนั้นไปรับ 
การบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบข้ันตอนการบําบัดรักษา  
               มาตรา ๒๗  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ซ่ึงอยูในระหวางการบําบัดรักษา 
ในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖ (๒) ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีนําตัวกลับมาได  
ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและการควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลซ่ึงออกตามมาตรา ๑๑  
               มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีศาลพพิากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป หรือในกรณีท่ีศาลลงโทษปรับเพียงอยางเดียว ถาศาลเห็นวา
ผูกระทําความผิดนั้นเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยนั้นไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวา
จะครบขั้นตอนการบําบัดรักษาก็ได ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือสั่งใหกักขังแทนคาปรับ ใหนับระยะเวลาการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาลเปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับดวย  
               มาตรา ๒๙  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป ซ่ึงอยูในระหวางการบําบัดรักษา 
ในสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้น ยังเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งตามมาตรา ๒๘ ก็ได  
               มาตรา ๓๐  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป ถากระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ อีก
ภายในระยะเวลาหนึ่งปหลังจากท่ีไดรับการบําบัดรักษาจนหายแลว ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่ง
ของโทษที่ศาลกาํหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง  
               มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการ 
ตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชกําหนดนี้ 

/กฎกระทรวง... 
 

 



 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

                                                ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีปจจุบันไดมีการนําสารระเหยหรือวัตถุหรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู ซึ่งผลิตข้ึนเพื่อใชในทางอุตสาหกรรมหรือทางอื่น ไปใชสูด ดมหรือ 
วิธีอื่นใด อันกอใหเกิดอันตรายอยางมากแกผูสูด ดม โดยเฉพาะเยาวชนประกอบกับยังไมมีกฎหมายใชบังคับแกสารระเหย
โดยเฉพาะ สมควรที่จะดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไปในทางที่ไมถูกตอง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน
รีบดวนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

พระราชบญัญัตแิกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พศ๒๕๓๓ พศ๒๕๔๒ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีปจจุบันบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนมาตรา ๑๕ 
หรือมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พศ๒๕๓๓ โดยขายสารระเหยแกผูท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป 
ซ่ึงมิใชเปนการขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใชในการเรียนการสอน หรือขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวา 
เปนผูติดสารระเหยไมเหมาะสม เนื่องจากผูท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดปเปนผูเยาวยังไมรูผิดชอบชั่วดีเหมือนผูใหญ จึงอาจใช 
สารระเหยในทางที่ผิดไดงาย และผูขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย เปนบุคคล 
ท่ีมีสวนสนับสนุนใหบุคคลดังกลาวกระทําผิด สมควรแกไขบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว ใหรับโทษ
เหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย โดยใหอธิบดี 
กรมคุมประพฤติหรือผูแทน และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูแทน* เขารวมเปนกรรมการดวย เพื่อใหการ
ปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดังกลาวมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

พระราชบญัญัตแิกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พศ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พศ๒๕๔๓ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พศ๒๕๓๓ 
ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายหรือนําไปใชประโยชนซ่ึงของกลางสารระเหยที่พนักงานเจาหนาท่ียึดมา
ตามพระราชกําหนดนี้หรือตามกฎหมายอื่นทั้งในกรณีที่ไมมีการฟองคดีตอศาล และในกรณีท่ีมีการฟองคดีตอศาล ทําให 
เปนภาระหนาท่ีแกกระทรวงสาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางสารระเหยดังกลาวและทําใหรัฐตองสิ้นเปลือง



งบประมาณเพื่อการเก็บรักษาและดูแลสารระเหยเหลานั้นไมใหสูญหาย  ดังนั้น เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและ 
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการดําเนินคดีใหเปนไปโดยรวดเร็วและบริสุทธิ์ยุติธรรม สมควรกําหนดใหในกรณีท่ีมี 
การยึดสารระเหยตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น ถาไมมีการฟองคดีตอศาลและไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายใน 
เวลาท่ีกําหนดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และหากมีการฟองคดีตอศาลเมื่อศาลช้ันตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ใหริบของกลางสารระเหย ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนได
โดยไมตองรอใหคดีถึงท่ีสุด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 

พระราชกฤษฎกีาแกไขบทบญัญัติใหสอดคลองกับการโอนอาํนาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

มาตรา ๗๑  ในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
หรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูแทน” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร 
และอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ี 
ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอน 
ไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตอง
ไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมาย
นั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี  
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการ 
ในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิม
ท่ีมีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกา นี้ 
 



พระราชบัญญัต ิ

การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 

---------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
             โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542" 

                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

                    *[รก.2542/39ก/28/18 พฤษถาคม 2542] 

                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 

                    (1) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 

                    (2) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2480 

                    (3) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 

                    (4) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 

                    (5) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 

                    (6) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 

                    (7) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 

                    (8) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 

                    (9) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

                    (10) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 

 



      มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี้ 
                    "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  การประกอบวิชาชีพท่ีกระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟู
สุขภาพ    การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ 

                    "การแพทยแผนไทย" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกนัมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง 
                    "เวชกรรมไทย" หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดหรือการปองกันโรคดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทย 
                    "เภสัชกรรมไทย" หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลิตยาการประดิษฐยา การ
เลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ท้ังนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย     
แผนไทย 
                    "การผดุงครรภไทย" หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการสงเสริมสุขภาพหญิงมี
ครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอดการทาํคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกในระยะหลงัคลอด  ท้ังนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
                    "การแพทยแผนไทยประยุกต" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษา
ท่ีคณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉัยและการบําบัดโรคตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                    "กายภาพบําบัด" หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกีย่วกับการตรวจประเมนิการวินจิฉัย และการ
บําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกดิเนือ่งจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวท่ีไมปกต ิการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและจิตใจดวยวธีิการทาง
กายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมืออุปกรณกายภาพบําบัด 

                    "เทคนิคการแพทย" หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดส่ิงตวัอยางและการดําเนนิการโดย
วิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินจิฉัย การติดตามการบาํบัดการพยากรณโรค การปองกัน
โรค การประเมินภาวะทางสขุภาพ หรือการวิจัย 
                    "ผูประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ  

                    "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะอนกุรรมการ" หมายความวา  คณะอนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



                    "อนุกรรมการ" หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 5  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการแพทย
แผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด 

                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 6  ในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรค
ศิลปะ ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวาเปนการอางถึงการประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบญัญัตินี้และ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบยีบและประกาศ  ท้ังนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
---------------  

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 

ทบวงมหาวิทยาลัย   แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ สาขาละสองคน และ 

                    (2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน ใหผูอํานวยการกอง   การ
ประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 



                    มาตรา 9  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
                    มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

                    (2) เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ    

การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรมกฎหมายวาดวยวชิาชีพทันตกรรม แลวแต 
กรณ ี

                    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                    มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (2) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
                    ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวฒิุพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีท่ีรัฐมนตรแีตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง        
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 

                    มาตรา 12  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ตามมาตรา 8 (2) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย  
                    (2) ลาออก 

                    (3) รัฐมนตรีใหออก 

                    มาตรา 13  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดแูลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
                    (2) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิม่ประเภทและสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศตาง ๆ 

                    (3) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซ่ึง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการวิชาชีพ 

                    (5) พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 53 และมาตรา 54 

                    (6) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ท่ีกฎหมายกําหนด 



 

                    (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
                    (9) พิจารณาหรอืดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 2 

คณะกรรมการวิชาชีพ 

---------------  

                    มาตรา 14  ใหมีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
                    (2) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต 
                    (3) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 

                    (4) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา 5 (5) 

                    มาตรา 15  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย  
                   (1) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวทิยาลัย แหงละหนึ่งคน 

                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนไทย มีจาํนวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว  
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
                    (1) กรรมการวชิาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวง 
มหาวิทยาลัย แหงละหนึ่งคน 

                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต มี
จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



                    มาตรา 17  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะกายภาพบําบัดหรือ
หัวหนาภาควชิากายภาพบําบัดหรือท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกนัในสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 

                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลอืกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบดั มีจาํนวนเทากบั
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 18  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดคีณะเทคนิค
การแพทยหรือท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรอืไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจดัตั้งขึน้ 

                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มีจาํนวน
เทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 19  องคประกอบ อํานาจและหนาที ่และการดําเนนิงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่น
ตามมาตรา 14 (5) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) 

                    มาตรา 20  ภายในสามสิบวันนบัจากวนัเลือกตั้งกรรมการวชิาชีพตามมาตรา 15 

(3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา เลือกกรรมการ
วิชาชีพเปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 

                    มาตรา 21  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือ
มาตรา 18 (3) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรกีําหนด 

                    มาตรา 22  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) 

มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) 

มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได 
                    ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ 

เลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) และมาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) โดยอนโุลม 



 

                    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง            
ตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้ง           
ตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) พนจากตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 

                    (3) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) 

มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) 

                    (4) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) 

                    มาตรา 23  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
                    (1) รับข้ึนทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ 

                    (2) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 

                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา 13 (2) 

                    (4) ใชอํานาจตามมาตรา 44 ในกรณีท่ีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

แหงวิชาชีพ 

                    (5) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น 

                    (6) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซ่ึง    
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

                    (7) สงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

                    (8) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

                    (9) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ 
                    (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 

                    (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการวิชาชีพ
ในสาขานั้น 

                    (12) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 



หมวด 3 

การดําเนนิการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
และคณะกรรมการวิชาชีพ 

---------------  

                    มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

                    มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

                    มาตรา 25  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม 

                    มาตรา 26  การประชุมของคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพ ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการกรรมการ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 28  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา    
หรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่
                    หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งตองระบุดวยวาจะ
ใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 

                    มาตรา 29  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

หมวด 4 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
---------------  

                    มาตรา 30  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
                    (2) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน 



                    (3) นักเรยีน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคมุของผู
ประกอบโรคศิลปะซ่ึงเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด 

                    (4) บุคคลที่เขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการควบคมุของ            
ผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด   

             (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  ท้ังนี้ ตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

                    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบ 

โรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ท้ังนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด 

                   (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนในสถาบัน 

การศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ท้ังนี้  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

                    มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทําการ
ประกอบวิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวนิจิฉัยโรค การ
บําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพและการผดุงครรภ โดยอาศยัศาสตรหรือความรู  
จากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดงักลาวยังมไิดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

                    มาตรา 32  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) อายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
                    (2) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 

                    (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

                    (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีท่ีคณะกรรมการวชิาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

                    (5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 

                    (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็วาไมสมควรใหประกอบ
โรคศิลปะ 



                    (7) ไมเปนคนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

                    มาตรา 33  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา ตองมีความรู
ในวิชาชพีดังตอไปนี ้
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย 
                        (ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซ่ึงไดรับอนุญาตใหถายทอด
ความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทยแลว หรือ 
                        (ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 
                        (ค) เปนผูท่ีสวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน 

การศึกษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 

                    (3) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทาปริญญาสาขา
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายภาพบําบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบดัจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
เทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (5) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) ตองมีความรูตามที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 

                    มาตรา 34  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง   
ความรูความชาํนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



                    ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตไวดวย
ก็ได 
                    มาตรา 35  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตน
มิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

                    มาตรา 36  ผูประกอบโรคศลิปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ และใหผูปวย
มีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 

                    มาตรา 37  ผูประกอบโรคศลิปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

                    มาตรา 38  ผูประกอบโรคศลิปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

                    ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบโรค
ศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงาน   

ในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชมุทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะและการ
ประกาศเกยีรติคุณอาจกระทําได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 39  บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 36 หรือประพฤติ
ผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพตาม
มาตรา 38 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทําคํากลาวหาตอคณะกรรมการวิชาชีพ 

                    กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซ่ึงพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือ
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทาํคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 

                    สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกลาว 
                    การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยืน่ไวแลว ไมเปนเหตใุหระงับการดําเนนิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 40  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 39 แลวพิจารณา
เห็นวากรณีมีมูลใหสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 23 (10) ให
ทําหนาที่สอบสวนการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยตามมาตรา 44 

 



 

                    มาตรา 41  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีสอบสวนตามาตรา 40    

ใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ 

                    มาตรา 42  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนมีหนงัสือแจงขอกลาวหาหรือ    
ขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวนัเริ่มทําการสอบสวน 

                    ผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 

                    คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนภายใน    

สิบหาวันนบัแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 
                    มาตรา 43  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

                    มาตรา 44  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวชิาชีพพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 
                    (1) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีท่ีเห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตามคํากลาวหา
หรือคํากลาวโทษ หรือ 
                    (2) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีท่ีวนิิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริง
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 

                        (ก) วากลาวตักเตือน 

                        (ข) ภาคทัณฑ 
                        (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
                        (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 

                    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือกรรมการ
วิชาชีพท่ีวนิจิฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตผุลไวดวยโดยเหตุผลนั้นอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
                    มาตรา 45  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 44 ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในเจด็วนันับแตวันที่มี
คําวินิจฉัย และใหบันทึกขอความตามคําวนิิจฉัยนัน้ไวในทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะดวย 
                    ในกรณีท่ีไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษดังกลาว      
ไมยอมรบัหนงัสือแจงคําวินจิฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉัยนั้นไวในที่เปดเผยณ สถานที่ประกอบการหรือ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวต้ังแตวันที่ไดปดคําวินจิฉัย 



                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินจิฉัยท่ีสําคัญของคณะกรรมการวิชาชีพเพือ่
เผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกีย่วกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชนสวนรวมอันไมควร
เปดเผย 
                    มาตรา 46  ในกรณีท่ีปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 32 หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํา
มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                    กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณา 
                    มาตรา 47  ภายใตบังคับมาตรา 30 หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตหรอืถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทาํการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันทีท่ราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น  

                    มาตรา 48  ผูประกอบโรคศลิปะผูใดฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา 58 คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนญุาตของผูนั้น โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุด 

                    มาตรา 49  ผูประกอบโรคศลิปะซ่ึงถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสอง
ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยืน่คําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวนัที่คณะกรรมการ
วิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 53 

                    ถาคณะกรรมการมีความเห็นยนืตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับอนุญาตอีกตอไป  

หมวด 5 

พนักงานเจาหนาที่ 
---------------  

                    มาตรา 50  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
                    (1) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 



                    (2) เขาไปในสถานที่ท่ีมีเหตอัุนควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทติยตกหรือในระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรอื
ส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจรงิหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 
                        (ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะ
กระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได หรือ 
                        (ข) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได 
                    (3) ยึดหรืออายดัเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นัน้อํานวยความ
สะดวกแกพนกังานเจาหนาท่ีตามสมควร  
                    มาตรา 51  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจาํตัว 
                    บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

                    มาตรา 52  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6 

การอุทธรณ 
---------------  

                    มาตรา 53  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 49 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแตกรณ ี

                    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

                    มาตรา 54  ผูประกอบโรคศลิปะซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

                    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 



                    มาตรา 55  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 53 และ
มาตรา 54 ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  

หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

---------------  

                    มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา 28 หรือาตรา 41    

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

                    มาตรา 57  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาท หรือท้ังจาํทั้งปรับ 

                    ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ    
ทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

                    มาตรา 58  ผูประกอบโรคศลิปะผูใดฝาฝนมาตรา 35 หรือผูประกอบโรคศิลปะซ่ึงอยูในระหวาง    
ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจําทัง้ปรับ 

                    ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือท้ังจาํทั้งปรับ 

                    มาตรา 59  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนกังานเจาหนาท่ีตามมาตรา 50 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  

บทเฉพาะกาล 
---------------  

                    มาตรา 60  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซ่ึงตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 



                    มาตรา 61  ในระยะเริ่มแรกทีย่ังมิไดเลือกตัง้ผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขา
นั้น ๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไวในมาตราดงักลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 

                    ใหกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่
                    การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือ
มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหกรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการ
วิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) หรือมาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) แลวแตกรณ ี

                    มาตรา 62  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนี้ 
                    (1) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขากายภาพบําบดั 

ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 

                    (2) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเทคนิค
การแพทย ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (3) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา           
เวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผน
ไทย  ประเภทเวชกรรมไทย 
                    (4) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา        
เภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 
                    (5) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขาการ   
ผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 
                    (6) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต       
ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    มาตรา 63  ใหผูซ่ึงไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขา    
เวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้น   

 



 ยงัคงใชไดในวันที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะตอไปตาม   

ขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ 

                    ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 64  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข             

หรือเพิ่มเติมขอความที่ไดข้ึนทะเบยีนแลว ซ่ึงไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    (1) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ     

โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคําขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ได       
ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ       

โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดงักลาวแลวการดําเนินการเกีย่วกับ    

คําขอดังกลาวใหอยูในบังคบัของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 

2479 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

                    มาตรา 65  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยส่ังพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค    

ศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ       

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
                    (1) กรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการสอบสวน 

ทําการสอบสวนแลวกอนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไมเสรจ็ก็ให
สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 ตอไป และเมื่อไดสอบสวน   

เสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเหน็ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแตกรณ ีพิจารณาวนิจิฉัยเรื่องนั้นตอไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 จนกวาจะเสร็จ 
                    (2) ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหการ
สอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณนีั้นเปนอันใชได 
                    (3) กรณีท่ีไดมีการเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479   

 



ยงัไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแต
กรณ ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนัน้ตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  

จนกวาจะเสร็จ 
                    มาตรา 66  การใดอยูระหวางดาํเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการดาํเนินการตอไปสําหรับ  

การนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

                    มาตรา 67  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้  ท้ังนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

                                                                              --------------- 

(1)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ        ฉบับละ 3,000 บาท 

(2)  คาตออายุใบอนุญาต                                                                   ฉบับละ 1,000 บาท 

(3)  คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต                             ฉบับละ    500 บาท 

(4)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
      และหนังสือรับรองอยางอื่น                                                        ฉบับละ    500 บาท 

(5)  คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

       เปนผูประกอบโรคศิลปะ                                                             ฉบับละ 2,000 บาท 

(6)  คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
        ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ                                     ฉบับละ 1,000 บาท 

(7) คาใบแทนใบอนุญาต                                                                    ฉบับละ    300 บาท 

(8) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
      เปนภาษาตางประเทศ                                                                  ฉบับละ 1,000 บาท 

(9) คาคํารองตาง ๆ                                                                            ฉบับละ      50 บาท 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติบาง
ประการกย็ังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมไป
บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้นใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อ
ควบคุมมิใหมีการแสวงหาผลประโยชนหรือใชวิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสยีหาย   แกประชาชน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 



พระราชบัญญตัิ 

เครื่องมือแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

เปนปท่ี ๔๓ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให
ประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย 

 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตน้ีิเรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

                                                 

 



 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัิน้ี 

“เครื่องมือแพทย”  หมายความวา 

(๑) เครื่องใช ผลิตภณัฑ หรือวัตถุสําหรบัใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการน้ันๆ 

(๒) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรบัใชใหเกดิผลแกสุขภาพ โครงสรางหรอืการกระทําหนาที่
ใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว 

(๓) สวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือชิ้นสวนของเครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุตาม (๑) หรือ 
(๒) 

 

(๔) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษาวาเปน
เครื่องมือแพทย 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ หรอืประดิษฐ แบงบรรจุหรือรวมบรรจแุละใหหมายความ
รวมถึงแปรสภาพ  ดัดแปลงหรือการฆาเชื้อเพื่อนํากลบัมาใชอีกดวย 

“ขาย” หมายความวา จาํหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือโอนสทิธิหรือการครอบครองใหแก
บุคคลอื่น  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 

“นําเขา” หมายความวา  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก” หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดษิฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ซ่ึงแสดงไวท่ีเครื่องมือ
แพทย ภาชนะบรรจ ุหรือหีบหอบรรจุเครือ่งมือแพทย 

“เอกสารกาํกบัเครื่องมือแพทย” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ซ่ึงสอดแทรกหรอืรวม
ไวกับภาชนะหรือหีบหอที่บรรจเุครื่องมอืแพทยนั้น  และใหหมายความรวมถึงคูมือการใชเครือ่งมือแพทยน้ันดวย 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผู



ไดรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงนิติบุคคลแตงต้ังหรือมอบหมายใหเปนผูดําเนินกิจการดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครือ่งมือแพทย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัน้ีิ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตน้ีิ และใหมี
อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอตัราทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวน
คาธรรมเนียม และกาํหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการเครื่องมือแพทย 

   

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา “คณะกรรมการเครือ่งมือแพทย” ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผูแทน* อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูแทน ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ  และมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการอกีไมนอยกวาเจ็ดคน
แตไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรมหนึ่งคน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่งอีกหน่ึงคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 



 

มาตรา ๖  กรรมการซึ่งรฐัมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน
จากตาํแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรใีหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนได  และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มขึน้ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยงัมีวาระอยูใน
ตําแหนง  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตาํแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งไวแลว 

มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 



 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรฐัมนตรีในดานนโยบายและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย 

(๒) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรฐัมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๓๕ 

(๓) ใหความเห็นชอบในเรือ่งการพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

(๔) อํานาจหนาที่อ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญตัินี้ 

(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วของหรือส่ิงใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได 

 

หมวด ๒ 

การขออนญุาตและการอนญุาต 

   

 

มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา 
๓๕ (๑) เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 



การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) 
เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหถือวาผูรับอนุญาตผลติและนําเขาตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง เปนผูรับอนุญาตขายเครื่องมอื
แพทยท่ีตนผลิตหรือนําเขาดวย 

 

มาตรา ๑๔  ผูอนุญาตมีอํานาจออกใบอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 

(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

(๓) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน
ความผดิที่กฎหมายบัญญัตใิหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เวนแตไดพนโทษมาแลวเกนิสองปกอนวันขออนุญาต 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือน
ไรความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

(๗) มีสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีขายเครือ่งมือแพทยและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 
การขายหรือการเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทย ซ่ึงมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 



(๘) ไมใชชื่อในการประกอบพาณิชยกจิอยางเดียว หรอืคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบ
พาณิชยกจิของผูรับอนุญาต ซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(๙) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ไมเคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญัติน้ี  เวนแตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลว
เกินสองปกอนวันขออนุญาต 

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดาํเนนิกิจการตองมี
คุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) (๖) (๙) หรือ (๑๐) 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๕  เม่ือรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) แลวใหผูผลิต 
นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยนั้นอยูในวันประกาศยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ภายใน
หน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ  ภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ถาผูอนุญาตมคํีาส่ังเปนหนังสือไมอนุญาต ผู
นั้นจะประกอบกิจการตอไปมิไดนับแตวนัที่ทราบคําสั่ง เปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๖  เมื่อมีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓)  แลว ผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขาย
เครื่องมือแพทยตองแจงรายการละเอยีดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผูซ่ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

รายการละเอยีดและการแจงรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



มาตรา ๑๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ไมใชบังคับแก 

(๑) การผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน ชันสูตร 
บําบัดโรค หรอืฟนฟูสมรรถภาพ และโดยสภากาชาดไทย 

(๒) การผลิตเครื่องมือแพทยของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ หรือผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภสําหรบัผูปวยเฉพาะราย หรือการผลิตเครื่องมอืแพทยของ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย 

(๓) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพ่ือใชเฉพาะตัวหรือเพ่ือเปนตัวอยางหรอืเพื่อใชใน
การศึกษาวิจยั วิเคราะห หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปรมิาณเทาท่ีจําเปน 

(๔) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพ่ือเปนตัวอยางในการขออนุญาต 

(๕) การผลติเครื่องมือแพทยเพ่ือเปนตวัอยางในการสงออก 

แตท้ังนี้ ผูไดรบัการยกเวนตามวรรคหนึ่งตองแจงรายการละเอียดของเครื่องมือแพทยตอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการสงออกและเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมอื
แพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) เพ่ือสงออก ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมอื
แพทยดังกลาวไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 

 

 

 

มาตรา ๑๙  เม่ือปรากฏผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหของพนักงานเจาหนาที่วา เครื่องมือแพทย
ใดมีคุณภาพหรือมาตรฐานต่ํากวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ไมปลอดภัยในการใช ไมปลอดภัยตอผูใช  นาจะเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมกีารเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ 



(๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ แกไขหรือปรับปรุง
เครื่องมือแพทยท่ีผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือขาย ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยซ่ึงรัฐมนตรปีระกาศกําหนดตาม
มาตรา ๓๕ (๑) 

(๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูแจงรายการละเอยีดตามมาตรา ๑๖ แกไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ
แพทยท่ีผูแจงรายการละเอยีดผลิต นําเขา หรือขาย ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๓) 

(๓) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือผูแจงรายการ
ละเอียดตามมาตรา ๑๖ งดผลิต นําเขา หรือขายเครือ่งมือแพทยในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีออกตาม (๑) หรือ 
(๒) 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องมือแพทยใหประชาชนทราบโดยใหระบุขอความ
ดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ในกรณท่ีีปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุช่ือผูผลิตหรือผูนําเขา พรอมทั้งชนิด
และลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น และถาเครื่องมือแพทยดังกลาวมีชื่อทางการคา เลขที่และอักษรแสดงครั้งท่ี
ผลิต ใหระบุชือ่ทางการคา เลขที่ และอักษรแสดงครั้งท่ีผลิตดวย 

(ข) ในกรณีไมปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด แตปรากฏตัวผูขายใหระบุชือ่ผูขาย สถานท่ี
ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น 

 

มาตรา ๒๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหคุมกันถึงลูกจางและตวัแทนของผูรบั
อนุญาตดวย 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ
ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรบัอนุญาตจะพสูิจนไดวาการกระทําดังกลาว  เปนการพนวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุม
ได 

 

มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีหานับแตปท่ีออก
ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต 



 

มาตรา ๒๒  ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้
อาย ุเมื่อไดยืน่คําขอและชาํระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตพรอมกับการยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรบัอนุญาตซึง่ใบอนุญาตของตนสิ้นอายไุมเกินหน่ึงเดอืน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลในการที่มไิดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได  แตการยื่นคําขอผอนผันน้ีไมเปนเหตใุหพนผิด
ตามมาตรา ๖๓ 

การขอตออายุใบอนุญาตเม่ือลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํา
มไิด 

ในกรณผีูอนญุาตมีคําส่ังไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหคืนคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตใหแกผูขอตออายุใบอนุญาตตามสวนโดยคาํนวณเปนรายเดอืนนับแตวันที่มีคําส่ังไมอนุญาตจนถึงวันส้ิน
อายุของใบอนญุาตที่ขอตออายุนั้น เวนแตในกรณีท่ีมีการอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต และ
รัฐมนตรีไดมคํีาส่ังใหผูขอตออายใุบอนุญาตประกอบกจิการไปพลางกอน ถารัฐมนตรีมีคําส่ังใหยกอุทธรณ ใหนับ
แตวันที่มีคําส่ังใหยกอุทธรณ  เศษของหน่ึงเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดอืน 

 

มาตรา ๒๓  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ยายหรือเปลีย่นแปลงสถานที่ท่ี
ระบุไวในใบอนุญาต  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีการยายหรอืเปลี่ยนแปลงเพราะมเีหตุจําเปนเรงดวน
และเปนการชัว่คราว แตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ยายสถานท่ีผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษา
เครื่องมือแพทย เวนแตจะไดแจงใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมายทราบ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด  ในกฎกระทรวง 



 

มาตรา ๒๕  ถาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใหผูรบัอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสญูหาย ถูกทําลายหรือชาํรดุ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

การเลิกกจิการและการโอนกิจการ 

   

 

มาตรา ๒๖  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตองแจงการเลกิ
กิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกกจิการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายนัุบแต
วันเลิกกิจการตามท่ีแจงไวนั้น 

 

มาตรา ๒๗  ผูรบัอนุญาตซึง่ไดแจงการเลกิกิจการจะขายเครื่องมือแพทยของตนที่เหลืออยูแก
บุคคลอื่นได ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 

มาตรา ๒๘  ถาผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ตายและทายาทของผูตายหรือบุคคล
ผูซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ผูรับอนุญาตตาย หรอืภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน เพ่ือขอดําเนินกิจการที่ผูตาย
ไดรับอนุญาตนั้นตอไป  ก็ใหผูแสดงความจํานงน้ันดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอาย ุในกรณเีชนวานี้ 
ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีต้ั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

 

หมวด ๔ 



หนาท่ีของผูรับอนุญาตและผูประกอบการ 

   

 

มาตรา ๒๙  หามมิใหผูรับอนุญาต ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยนอกสถานที่ท่ี
ระบุไวในใบอนุญาต เวนแต 

(๑) การเก็บรักษาชั่วคราวโดยไดรับอนญุาตจากผูอนุญาต 

(๒) การแบงบรรจุหรือรวมบรรจเุครื่องมือแพทยท่ีนําเขาเปนการชัว่คราวตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) การขายโดยตรงตอผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษา 

มาตรา ๓๐  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ จดัทํา
รายงานการผลิต นําเขา หรอืขาย และรายงานผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมอืแพทยท่ีผลิต นําเขา หรือขาย สง
ตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑและวิธีการ  ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๙) แลว ใหผูรับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ จัดใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแตกรณี  ภายในเวลาที่
กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

คุณวุฒิ จาํนวน และหนาท่ีของผูควบคุมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ตองแสดงใบอนุญาตหรอืใบแทน
ใบอนุญาต แลวแตกรณ ี และแสดงปายชื่อตัว ชือ่สกุล และคุณวุฒิของผูควบคุมการผลติ นาํเขา หรือขาย แลวแต
กรณ ีไวในท่ีเปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หมวด ๕ 

ฉลากและเอกสารกํากับเครือ่งมือแพทย 



   

 

มาตรา ๓๓  เครื่องมือแพทยท่ีขายหรือมไีวเพ่ือขายตองมีฉลากแสดงขอความท่ีภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุเปนภาษาไทย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ ประเภท และชนิดของเครื่องมอืแพทย 

(๒) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ในกรณีเปนผูนําเขา ใหแสดงชือ่ผูผลิต
และแหลงผลิตเครื่องมือแพทยน้ัน 

(๓) ปริมาณที่บรรจ ุ

(๔) เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

(๕) เลขที่ใบอนุญาต 

(๖) ประโยชน วิธีการใช และวิธีเก็บรักษา 

(๗) เครื่องมอืแพทยท่ีใชไดครั้งเดียว ใหแสดงขอความวา “ใชไดครั้งเดยีว” ดวยตัวอักษรสีแดงที่
เห็นไดชัด 

(๘) คําเตือนและขอควรระวังในการใชสําหรับเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษาตามมาตรา ๓๕ (๕) 

(๙) อายุการใช สําหรับเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษาตาม
มาตรา ๓๕ (๘) 

(๑๐) ขอความอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอความในฉลากจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยกไ็ด  แตขอความภาษาอื่นน้ันตองตรงกับ
ขอความภาษาไทย  และมขีนาดไมใหญกวาขอความภาษาไทย 

มาตรา ๓๔  เครื่องมือแพทยท่ีมีเอกสารกํากับเครื่องมอืแพทย เอกสารกาํกับเครื่องมือแพทยนั้น
ตองมีขอความตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ (๖) และ (๘) ท่ีอานไดชัดเจน และถาเปนขอความภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาไทย ตองมีขอความเปนภาษาไทยทีต่รงกันดวย 



เครื่องมือแพทยท่ีมีขอความตามมาตรา ๓๓ (๖) แสดงไวในเอกสารกํากับเครื่องมอืแพทยแลว จะ
ไมแสดงขอความนั้นในฉลากอีกก็ได 

 

หมวด ๖ 

การควบคุมเครื่องมือแพทย 

   

มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมเครื่องมือแพทย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานเุบกษากําหนด 

(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูผลิต นาํเขา หรือขาย ตองไดรับใบอนุญาต 

(๒) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทยตาม (๑) ตามชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะ
เครื่องมือแพทยน้ัน ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขา 

(๓) ชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูประกอบการผลิต นาํเขา หรือขาย ตองแจง
รายการละเอยีดตามมาตรา ๑๖ 

(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีหามผลิต นําเขา หรอืขาย 

(๕) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองมีคําเตอืนและขอควรระวังในการใชเปน
ขอความ เครือ่งหมายหรือภาพ 

(๖) คุณภาพและมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุและการใชภาชนะบรรจุตลอดจนวตัถุท่ีหามใชเปน
ภาชนะบรรจเุครื่องมือแพทย 

(๗) วิธีการขนสง เก็บรักษา ทําลายหรอืทําใหส้ินสภาพเครื่องมือแพทย 

(๘) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองแจงกาํหนดอายกุารใชไวในฉลาก 

(๙) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิต 
นําเขา หรือขาย 

 



 

 

มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิต นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทย ดังตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมอืแพทยปลอม 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีต่าํกวามาตรฐาน 

(๓) เครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพ 

(๔) เครื่องมอืแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช 

มาตรา ๓๗  เครื่องมือแพทยปลอม หมายความวา เครื่องมือแพทยท่ีมีลักษณะ ดงัตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมอืแพทยท่ีทําเทียมหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางสวน 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีแสดงชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครือ่งมือแพทย หรือแสดงชื่อ
เครื่องหมายไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต หรือแจงรายการละเอียดไวกับผูอนุญาต 

(๓) เครื่องมือแพทยท่ีแจงช่ือผูผลิต แหลงผลิต วัน เดือน ปท่ีผลิตหรือสถานที่ผลิตซึ่งไมใชความ
จริง 

 

มาตรา ๓๘  เครื่องมือแพทยท่ีต่ํากวามาตรฐาน หมายความวา เครือ่งมือแพทยท่ีมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานต่าํกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๒) 

 

มาตรา ๓๙  เครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพ หมายความวา เครื่องมอืแพทยท่ีแปรสภาพจนมี
คุณภาพต่ํากวามาตรฐาน หรือเครือ่งมือแพทยท่ีส้ินอายุการใชตามท่ีแสดงไว 

 

มาตรา ๔๐  เครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช หมายความวา เครื่องมือแพทยท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้



(๑) เครื่องมอืแพทยท่ีใชไดครั้งเดียว และผานการใชไปแลว 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีผลิตหรือเก็บรักษาโดยไมถูกสุขลักษณะ 

(๓) เครื่องมือแพทยท่ีมีส่ิงอ่ืนแปลกปนหรือส่ิงท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพปนอยูดวย 

(๔) เครื่องมอืแพทยท่ีมีสารอันสลายไดรวมอยูดวยและอาจทําใหเกดิพิษอันเปนอนัตรายแกผูใช 
หรือ 

(๕) เครื่องมอืแพทยท่ีมีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ 

หมวด ๗ 

การโฆษณา 

   

 

มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐานหรอืแหลงกําเนิดของ
เครื่องมือแพทยอันเปนเทจ็หรือเปนการหลอกลวง 

 

มาตรา ๔๒  การโฆษณาเครื่องมือแพทยเพ่ือประโยชนในทางการคาตองไดรับความเห็นชอบใน
ขอความ เสียง หรือภาพท่ีจะใชโฆษณาจากผูอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูอนุญาตกาํหนด 

 

มาตรา ๔๓  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทยท่ีเห็นวาเปนการ
โฆษณาโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 

หมวด ๘ 

พนักงานเจาหนาที่ 

   



 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต นําเขา ขาย และสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทยในระหวางเวลาทาํ
การ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) นําเครื่องมือแพทยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห 

(๓) ในกรณมีีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้อาจเขาไปใน
สถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือแพทย และอาจยึดหรืออายดัเครือ่งมือแพทยรวมตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช
วัตถุใดๆ ท่ีเกีย่วของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบหอ ฉลาก เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย 
และเอกสารทีเ่กี่ยวของกับเครื่องมือแพทยดังกลาวได 

 

มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาท่ี
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจาํตวัพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖  ใหผูรบัอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต นําเขา ขาย และการเกบ็
รักษาเครือ่งมอืแพทยอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๗  ส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ปรากฏวา 

(๑) ไมปรากฏเจาของ หรอืผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดยดึหรืออายดัหรอื 

(๒) พนักงานอัยการสั่งเดด็ขาดไมฟองคดี  หรือศาลไมไดพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันท่ีศาลมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุด แลวแตกรณ ี

 

มาตรา ๔๘  ถาส่ิงที่ยึดหรอือายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) เปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะเปนการ
เส่ียงความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรกัษาเกินคาของสิ่งน้ัน  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงท่ีสุดหรือกอนที่ส่ิงน้ันจะตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขก็ได เงนิคา
ของส่ิงน้ันเมื่อหักคาใชจายและคาภาระตดิพันทั้งปวงแลว เหลือเงินจาํนวนสุทธิเทาใดใหฝากไวกับธนาคารของรัฐ
ไวแทนสิ่งน้ัน 

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๙ 

การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   

มาตรา ๕๐  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี้ หรือกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกาํหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  แตในกรณีท่ีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญตัินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถงึท่ีสุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๕๑  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตกอนกาํหนดเวลาไดเมื่อปรากฏวา
ผูรบัอนุญาตซึง่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัตติามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญตัินี้แลว 

มาตรา ๕๒  ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได เมื่อ
ปรากฏวาผูรบัอนุญาตขาดลักษณะตามมาตรา ๑๔ หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
นี้ หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

         มาตรา ๕๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ และในกรณีไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตทราบคําส่ังนั้นแลวตัง้แตวันท่ีปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนอีก
ดวยก็ได 

 



มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเครื่องมอืแพทยของตนที่
เหลืออยูแกผูรบัอนุญาตอืน่ หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต หรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรฐัมนตร ีเวนแตผูอนุญาตจะขยายกําหนดเวลาดังกลาวให 

 

หมวด ๑๐ 

การอุทธรณ 

   

มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ผูขอ
อนุญาต หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรบั
หนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
วรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเม่ือมีคําขอของผูอุทธรณ 

มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรอืถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบงัคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

 

 

หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 

   



 

มาตรา ๕๗  ผูใดไมปฏิบัตติามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิ
สองหม่ืนหาพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๐  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) ตามมาตรฐานของ
ตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหน่ึงป 
หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๖๑  ผูรับอนุญาตผูใดนําเครื่องมอืแพทยท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตตามมาตรา ๑๘ มาขายใน
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัตติามคําส่ังของผูอนุญาตที่ส่ังตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๓  ผูรับอนุญาตผูใดผลิต นาํเขา หรอืขายเครื่องมือแพทย ภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลวโดยมิไดยืน่คําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาต
ขาดอาย ุ

มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรบัไม
เกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๕  ผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๗  ผูรบัอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดไมสงรายงานตามมาตรา ๓๐ 
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 

 



มาตรา ๖๘  ผูรบัอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดสงรายงานตามมาตรา ๓๐ อัน
เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรบัไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมจัดใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแตกรณ ีตาม
คุณวุฒิ จาํนวน และภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหน่ึงหม่ืน
บาท 

มาตรา ๗๐  ผูควบคุมการผลิต นาํเขา หรือขาย ตามมาตรา ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๑  ผูรบัอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๗๒  ผูรบัอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท 

มาตรา ๗๓  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๓๕ 

(๔) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๔  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยปลอม ตามมาตรา ๓๖ (๑) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๗๕  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีต่ํากวามาตรฐานตามมาตรา ๓๖ (๒) 
หรือเครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๖ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไม
เกินหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๓๖ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๗  ผูใดโฆษณาเครื่องมือแพทยโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรบัไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับและปรบัเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 



มาตรา ๘๐  ผูใดขดัขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตาม
มาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา ๘๑  ผูรบัอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดยีวใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับ
ได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.ตณิสูลานนท 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

(๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตนําเขาเครือ่งมือแพทย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิต นาํเขา 

ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๖) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากบัคาธรรมเนยีมใบอนุญาตนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราช 

บัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง 

ไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ รูปถายท่ีติดบัตรประจําตัว  ใหใชรปูถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่น 

คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓X๔ เซนตเิมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบ 

ปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

  ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่

     ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

               มารุต บุนนาค 

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

                                                        



 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเครือ่งมือแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดงัตอไปน้ี 

  (๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมอืแพทย   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

  (๒) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

  (๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทย   ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 

  (๔) การอนญุาตใหยายสถานที่ผลิต 

  นําเขา ขาย หรือสถานที่เกบ็เครื่องมือแพทย  ครั้งละ     ๑๐๐ บาท 

  (๕) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ      ๕๐ บาท 

  (๖)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากบั 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆ แตละฉบับ 

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

           มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



 กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

----------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 

เครื่องมือแพทย พ.ศ. ๖๕๓๑ รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว 

ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑ ใหผูรับอนุญาตผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยตาม 

มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ จัดทํารายงานดังตอไปน้ี 

  (๑) ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการผลติเครือ่งมือแพทย 

และรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  (๒) ผูรบัอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนําเขาเครื่องมือ 

แพทยและรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  (๓) ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย 

ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  แบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ หรอืแบบ ร.น.พ. ๑-๑ ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร 

และยาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไปพรอมท้ังเกบ็สําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาท่ีไดลงรบั 



ไวแลวเพ่ือเปนหลักฐาน 

  แบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ในทุกระยะหกเดือนแรกของป ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปนั้นและในทุกระยะหกเดือนหลังของปใหสงภายใน 

วันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป พรอมทั้งเก็บสําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาท่ีไดลงรับไวแลวเพ่ือ 

เปนหลักฐาน 

  ขอ ๒ ใหผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๑๖ จัดทํารายงานดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูประกอบการผลิตเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการผลติเครือ่งมือแพทย 

ตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๒) ผูประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนาํเขาเครื่องมือ 

แพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๓) ผูประกอบการขายเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย 

ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี ้

  รายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 

วันที่ ๓๑ มนีาคมของปถัดไป พรอมทั้งเกบ็สําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาที่ไดลงรบัไวแลวเพ่ือ 

เปนหลักฐาน 

  ขอ ๓ เมื่อผูรบัอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ และผูประกอบการ 

ตามมาตรา ๑๖ ทราบถึงผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทยท่ีตนผลิต นาํเขาหรือขาย 

อันกอใหเกิดอาการผิดปกติหรือเกดิผลเสียตอสุขภาพ ใหจัดทํารายงานผลอันไมพึงประสงค 

ตามแบบ ร.ม.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ สงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสิบหาวัน 



ทําการ  นับแตวันที่ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการไดทราบถึงผลอนัไมพึงประสงคดังกลาว 

  ในกรณผีลอันไมพึงประสงคน้ันกอใหเกิดการตายหรอืบาดเจ็บสาหัสใหแจงตอ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสี่สิบส่ีชั่วโมง นับแตผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการ 

ไดทราบถึงผลอันไมพึงประสงคดังกลาว แลวใหจัดสงรายงานตามวรรคหนึ่ง 

  ผูรบัอนุญาตหรือผูประกอบการตองจัดใหมีรายงานผลอันไมพึงประสงคตาม 

แบบ ร.ม.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปพรอมกับเครื่องมือแพทยเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

ความปลอดภัยในการใชและจัดใหมีการติดตามผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมอืแพทยภายหลัง 

การขายโดยสม่ําเสมอ ท้ังนี ้ภายในระยะเวลาการประกนัความชํารดุบกพรองของเครื่องมือแพทย 

ตามที่ระบุไวในขอตกลงการขาย 

  ขอ ๔ การจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ัน หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข 

  

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

              มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 



 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

(พ.ศ. ๒๕๓๑) 

------------ 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ 

แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ใหผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) แจงรายละเอียดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึง 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ตามแบบ จ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ รายการละเอยีดของเครื่องมือแพทยท่ีผูประกอบการผลิตหรอืนําเขา 

ตองแจง มดีังน้ี 

  (๑) ชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอื่น (ถามี) 

  (๒) ประเภทและชนิด 

  (๓) ลักษณะเครื่องมือแพทย 

  (๔) การบรรจุ 

  (๕) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบ 



  (๖) ขอบงใชและประโยชน 

  (๗) วิธีการใช 

  (๘) การเก็บรักษา 

  (๙) อายุการใช (ถามี) 

  (๑๐) คุณภาพมาตราฐาน วิธีการตรวจสอบหรือวิเคราะห 

  (๑๑) ชื่อ ท่ีอยู ของผูผลิตหรือผูนําเขา 

  ในกรณีการขายเครื่องมือแพทย  ใหผูประกอบการขายเครื่องมือแพทยแจง 

รายการละเอยีดตาม (๑) (๒) และ (๓) เทานั้น 

  ขอ ๓ ผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยาย 

สถานที่ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยจากสถานทีซ่ึ่งไดแจงไวแลว ใหแจง 

การยายตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

มอบหมายตามแบบ จ.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยามอบหมายไดรับแจงรายการละเอยีดหรือการแจงยายสถานท่ีผลิตนําเขา ขาย หรือ 

เก็บรักษาเครือ่งมือแพทยตามแบบ จ.พ. ๑ หรือแบบ จ.พ. ๒ แลวแตกรณแีละพิจารณาเห็นวา 

มีรายการถูกตองครบถวนแลว ใหสงคืนสําเนาแบบดังกลาวใหแกผูประกอบการเพื่อเก็บไวเปน 

หลักฐาน 

  ขอ ๕ การแจงรายการละเอียดตามกฎกระทรวงนี้  ใหแจงลวงหนาไมนอยกวา 

สิบหาวันกอนวันประกอบการผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทย 

  ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยอยูกอนวันที่รัฐมนตร ี



ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) ผูใด ประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหแจงรายการ 

ละเอียดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 

  ขอ ๖ การแจงตามกฎกระทรวงนี้  สําหรบักรุงเทพมหานครใหแจง ณ สํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหแจง ณ สํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดน้ัน หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

          มารตุ บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------ 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗) 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง 

พระราชบัญญตัิเครื่องมอืแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทยท่ีรัฐมนตรปีระกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  

จํานวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ขายเครื่องมือแพทยและสิ่งปลูกสรางที่อยูใน 

บริเวณใกลเคียง 

  (๒) แผนผังภายในบรเิวณสถานท่ีขายเครือ่งมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน 

  ขอ ๓ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย  ใหใชแบบ บ.ข.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 



  (๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอ 

  (๒) จดัใหมีอุปกรณท่ีใชในการเก็บและรกัษาคุณภาพของเครื่องมอืแพทยแตละ 

ชนิดตามความจําเปน และใหมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครือ่งมือแพทย 

  (๓) จัดแยกเก็บเครื่องมือแพทยใหเปนหมวดหมูตามประเภทและชนดิของ 

เครื่องมือแพทย 

  (๔) จัดใหมีผูควบคุมการขายซึ่งมีคุณวุฒติามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 

มาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครือ่งมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ 

(๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการขาย 

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต จะแสดงไวในรายการตออายใุบอนุญาต 

ในใบอนุญาตเดิมหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบ 

อนุญาต ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ข.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ขายเครื่องมือแพทยจากสถานที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐาน 

ตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 



  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ผูรบัอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว  ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ันและใหถือวาสถานท่ีท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหขายเครื่องมือแพทย แลวใหดําเนินการขอ 

อนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ดังกลาว 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ ข.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่ขายเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพ่ือดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการขาย 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูควบคุมการขาย 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่ขายเครื่องมอืแพทย หรือเลขหมายโทรศัพท 

ของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรือจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 



วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยืน่ 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ัน หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง 

สาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

             มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

-------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗) 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสามและมาตรา ๒๕ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนาํเขาเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ 

ใบอนุญาต จํานวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ 

แพทย และสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในบรเิวณใกลเคียง 

  (๒) แผนผังภายในบรเิวณสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน 

โดยแสดงการจัดแบงบรเิวณของสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทย การถายเทอากาศ พรอมท้ังการ 

จัดตั้งอุปกรณท่ีใชในการเกบ็และรักษาคุณภาพของเครื่องมือแพทยใหคงสภาพตามความจาํเปน 



  ขอ ๓ ใบอนุญาตนําเขาเครือ่งมือแพทย ใหใชแบบ บ.น.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ ใหผูรบัอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอตาม 

ความจาํเปน  ภายในสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย 

  (๒) จดัใหมีอุปกรณท่ีใชในการเก็บและรกัษาคุณภาพของเครื่องมอืแพทยแตละ 

ชนิดใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครื่องมือแพทย 

  (๓) แยกเก็บเครื่องมือแพทยแตละชนดิใหเปนหมวดหมู 

  (๔) จัดใหมีผูควบคุมการนําเขาซึ่งมีคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 

มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการนําเขา 

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ น.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.น.พ. ๑ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.น.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลีย่นแปลง 



สถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บเครื่องมอืแพทยจากสถานที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานท่ี 

เก็บเครือ่งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลกัหลังใบอนุญาตหรือใบแทน 

  ผูรบัอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ัน และใหถือวาสถานที่ท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือเกบ็เครื่องมือแพทย แลวให 

ดาํเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ดังกลาว 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี  ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ น.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่นําเขาเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพ่ือดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการนําเขา 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูควบคุม 

การนําเขา 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บ 



เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลักใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยืน่ 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันหรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง 

สาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

            มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

--------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗) 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง 

พระราชบัญญตัิเครื่องมอืแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลติเครื่องมอืแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ 

ใบอนุญาต จํานวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ผลิตเครือ่งมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ 

แพทย และสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในบรเิวณใกลเคียง 

  (๒) แบบแปลนแผนผังส่ิงปลูกสรางภายในบรเิวณสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย 

และสถานท่ีเก็บเครื่องมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการดังตอไปน้ี 

  (ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารท่ีใชในการผลิตและ 



เก็บเครือ่งมือแพทย 

  (ข) การแบงก้ันหอง เนื้อทีห่รือบริเวณท่ีใชในการผลติและเก็บเครื่องมือแพทย 

  (ค) ทอหรือทางระบายนํ้า ระบบและกรรมวิธีการกําจดันํ้าเสียหรือน้ําทิ้ง โดยม ี

รายละเอียดในการคํานวณ พรอมท้ังแจงขนาดของทอหรือทางระบายน้ําและทิศทางของน้ําไหล 

ภายในสถานที่ผลิตจนออกนอกสถานที่ผลิตโดยละเอียด  ถามีการระบายน้ําทิ้งไปสูทางนํ้า 

สาธารณะใหแสดงเสนทางน้ําทิ้งดังกลาวดวย 

  ขอ ๓ ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย ใหใชแบบ บ.ผ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ สถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทยจะตองเปนสัดสวนและตั้งอยูในทําเลท่ี 

เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ไมมีอาณาเขตติดตอกับแหลงสกปรกนารังเกียจ หรือแหลงซ่ึงส่ิงสกปรก 

มโีอกาสเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครือ่งมือแพทยท่ีผลิตแลว โครงสรางของสถานที่ผลิต 

เครื่องมือแพทยตองกอสรางดวยวัตถุท่ีแข็งแรง ถาวร และสามารถรักษาความสะอาดไดงาย 

และตองมีระบบการระบายน้ําท้ิง การกาํจัดส่ิงปฏิกูล การรักษาความสะอาด การถายเทอากาศ 

และความปลอดภัยตามความจําเปน 

  ขอ ๕ ใหผูรบัอนุญาตผลติเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาบรเิวณท่ีผลิต บรรจ ุหรือเก็บเครื่องมือแพทยท่ีผลิตแลว สถานท่ี 

เก็บวัตถุดิบและบริเวณอื่น ๆ ใหสะอาดถกูสุขลักษณะและสามารถปองกันมิให แมลง สัตว 

หรือส่ิงอ่ืนเขามาปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครื่องมือแพทยท่ีผลิตแลว และจัดให 

มแีสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพยีงพอตามความจําเปน 

  (๒) จดัเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานท่ีจะใชและใหมีการปองกัน 

เครื่องมือเครือ่งใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือส่ิงสกปรก ชนิดและจาํนวนเครื่องมอื 



เครื่องใชท่ีจะใชผลิตเครื่องมือแพทย และการควบคุมรกัษาคุณภาพเครื่องมือแพทยใหเปนไป 

ตามหลักวิชาการสําหรับผลิตเครื่องมือแพทยประเภทนั้น ๆ 

  (๓) จัดหองน้าํ หองสวม และเครื่องสุขภัณฑพรอมดวยสบูสําหรับลางมือ 

ใหเพียงพอแกจํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาดพรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปน 

ประจําวันดวย 

  (๔) รักษาเครื่องมือเครื่องใชตาม (๒) ตลอดจนอาคารสถานที่ผลิตใหอยูใน 

สภาพท่ีเรียบรอยและสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) จัดใหมีท่ีเก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถกูสุขลักษณะตลอดจน 

ใชวิธีท่ีเหมาะสมในการกาํจดัขยะมูลฝอยและเขมาควัน 

  (๖) จัดใหคนงานท่ีผลิตเครือ่งมือแพทยใชเครื่องแตงกายท่ีสะอาดเหมาะสม 

กับประเภทของงานที่ทําอยู 

  (๗) ไมใช จาง วาน บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

คนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ หรือคนซึ่งเปนโรคท่ีตองหามสําหรับผูขอรับ 

ใบอนุญาตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๔ (๖) 

  การรับคนงานที่ผลิตเครื่องมือแพทย ตองมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมวาไมเปนโรคตามวรรคหนึ่ง 

  (๘) จดัใหคนงานไดรับการตรวจรางกายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน 

  (๙) จัดใหมีผูควบคุมการผลิตซึ่งมีคุณวฒุิตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 



มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการผลติ 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ผ.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.ผ.พ. ๑ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ผ.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน"  กาํกบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทยจากสถานที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเครือ่งมือแพทยหรือสถานที่ 

เก็บเครือ่งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลกัหลังใบอนุญาตหรือใบแทน 

  ผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว  ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ัน และใหถือวาสถานที่ท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตหรือเก็บเครื่องมือแพทย แลวให 

ดําเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลง 



สถานที่ดังกลาว 

  ขอ ๙ ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ ผ.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่ผลิตเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพ่ือดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการผลติ 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูควบคุม 

การผลติ 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บ 

เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรอืจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๑๐ การยืน่คําขอตามกฎกระทรวงนี ้สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ัน หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข 

  



    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

            มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



พระราชบัญญตั ิ

เคร่ืองสําอาง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ  ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทําหนาท่ีรัฐสภา ดงัตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 
๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

                                                 

 



มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญตัิเคร่ืองสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๒) พระราชบัญญตัิเคร่ืองสําอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

“เคร่ืองสําอาง” หมายความวา 

(๑) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวย
วิธีอ่ืนใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความ
สวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง
แตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย 

(๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลติเครื่องสําอางโดยเฉพาะ 
หรือ 

(๓) วัตถุอ่ืนทีกํ่าหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเคร่ืองสําอาง 

“ภาชนะบรรจ”ุ หมายความวา วัตถใุดๆ ท่ีใชบรรจุหรือหุมหอเคร่ืองสําอาง
โดยเฉพาะ 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ เก่ียวกับ
เคร่ืองสําอางซึง่แสดงไวท่ีเคร่ืองสําอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับ
เคร่ืองสําอาง ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใช
ประกอบกับเครื่องสําอาง 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ
เปลี่ยนภาชนะบรรจุ 

“นําเขา” หมายความวา  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จายแจก หรือแลกเปลี่ยน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนใน
การคาและหมายความรวมถงึมีไวเพ่ือขายดวย 



“สถานที”่ หมายความวา ท่ี อาคารหรือสวนของอาคารและหมายความรวมถึง
บริเวณสถานที่ดวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องสําอาง 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการตาม
พระราชบัญญตัินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

 

มาตรา ๕  เพ่ือคุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรมีีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ซึ่ง
การผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพ่ือขาย ตองไดข้ึนทะเบยีนตามมาตรา ๑๖ เสียกอน 

(๒) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุม ซึ่งการผลติ
เพ่ือขายหรือการนําเขาเพ่ือขาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๗ 

(๓) กําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางท่ีหามผลิต นาํเขา
หรือขาย 

(๔) กําหนดชื่อวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลติเครื่องสําอาง 

(๕) กําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลติ
เคร่ืองสําอาง 

(๖) กําหนดชือ่ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุมฉลาก 

เคร่ืองสําอางท่ีจะกําหนดเปนเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ ตองเปนเครื่องสําอางท่ี
อาจเปนอนัตรายรุนแรงตอผูใช หรือมีสวนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอ่ืนที่อาจกอใหเกิด
อันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล 



กอนออกประกาศตามมาตรานี้ ใหมีการรบัฟงขอคิดเหน็จากหนวยราชการและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวของประกอบดวย ตามควรแกกรณี เวนแตจะเปนเร่ืองเรงดวนหรือมีเหตุจําเปน
ท่ีไมอาจปฏบิตัิไดเชนนัน้ 

 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการเครื่องสําอางคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธบิดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค*  อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธบิดีกรม
วิทยาศาสตรบริการ อธิบดีกรมศุลกากร ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดาํรงตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคนเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินหกคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขา
หรือจําหนายเครื่องสําอางไมเกินสองคนเปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการสองคน 

 

มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป แตอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได 

 

มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
หยอนสมรรถภาพ 

(๔) เปนบคุคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 



เม่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืน
เปนกรรมการแทนได และใหผูนัน้อยูในตาํแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบตัิหนาท่ีได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบตัิการตามมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๕ 

(๒) ใหคําแนะนําหรือความเห็นในการขึ้นทะเบยีนและการเพิกถอนทะเบียน
เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ เวนแตกรณตีามมาตรา ๒๓ วรรคสาม 

(๓) ใหคาํแนะนําหรือคาํปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 

มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ศกึษา หรือวิจยัเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวธิีดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการได
ตามความเหมาะสม 

 



มาตรา ๑๒  ในการปฏิบตัหินาท่ี ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๑ มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใด เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 

มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษตามมาตรา ๕ (๑) เวนแตเลขาธิการจะรับข้ึนทะเบยีนเครื่องสําอางนั้นแลว 

บทบัญญตัิวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกบัผูไดรับอนุมัตใิหจัดตั้งรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่นําเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษเขามาเพ่ือขายในรานคาปลอดอากร 
แตในการนี้รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดหลักเกณฑและวิธีการอยางหนึ่งอยาง
ใดใหตองปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนหรือปองกันการฝาฝนหรือหลบเลี่ยงบรรดา
กฎหมายที่เก่ียวของได 

 

มาตรา ๑๔  การผลิตหรือนาํเขาตัวอยางเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษเพือ่
การศึกษาวิเคราะหทางวิชาการหรือเพ่ือการขอขึ้นทะเบยีน ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ
กอน และใหผลิตหรือนําเขาไดตามจาํนวนที่พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด และตองปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

 

มาตรา ๑๕  ผูขอข้ึนทะเบยีนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองย่ืนคําขอ สงมอบ
ตัวอยาง และแจงรายละเอียดของเครื่องสําอางตอพนักงานเจาหนาท่ีตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดสิ่งท่ีผูขอข้ึนทะเบยีนตองนํามาแสดงโดย
ครบถวน และกําหนดระยะเวลาในการดาํเนินการเพื่อข้ึนทะเบยีนไวดวย 

 

มาตรา ๑๖  การขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหระบุสาระสําคัญ
ดังตอไปนีไ้วในทะเบียน 

(๑) ช่ือและสถานประกอบการของผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขาย 

(๒) ช่ือทางการคาของเครื่องสําอาง 



(๓) สารสําคญัและวัตถุอ่ืนที่ใชเปนสวนผสม 

(๔) กระบวนการผลิต 

(๕) วิธีการวิเคราะห 

(๖) สถานที่ผลิต เคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการผลติสําหรับกรณีผูผลติเพื่อขาย 

(๗) วิธีการเกบ็รักษา 

(๘) ภาชนะบรรจุ 

(๙) ฉลากท่ีมีการควบคุมตามมาตรา ๕ (๖) 

เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษของผูขอข้ึนทะเบยีนรายเดียวกันที่แตกตางกันเพียงใน
สวนของชื่อทางการคา สี ขนาดบรรจุ หรือสวนที่มิใชสาระสําคัญประการอื่นที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหข้ึนทะเบยีนรวมกันใน
ทะเบียนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษเดียวกนั 

 

มาตรา ๑๗  คาใชจายในการวิเคราะหหรือตรวจสอบตางๆ เพ่ือการขึ้นทะเบยีน
เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ ใหผูขอข้ึนทะเบยีนชําระตามการใชจายและภาระที่เกิดข้ึนจริง 

 

มาตรา ๑๘  ใหเลขาธิการมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษถา
คณะกรรมการเห็นวา 

(๑) เคร่ืองสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) หรือ (๓) 

(๒) เคร่ืองสําอางนั้นใชช่ือไปในทาํนองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิด
จากความจริง หรือ 

(๓) เคร่ืองสําอางท่ีใชช่ือไมเหมาะสมกับวฒันธรรมอันดงีามของไทยหรือสอไป
ในทางทาํลายคุณคาของภาษาไทย 

(๔) สถานที่ผลิต เคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการผลติของผูผลิตเพื่อขายไมถูกตอง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



คําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนใหเปนที่สุด 

 

มาตรา ๑๙  ถาใบสาํคญัการขึ้นทะเบยีนสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสาํคัญให
ผูผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษย่ืนคาํขอรับใบแทนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอรับใบแทนใบสาํคญัและการออกใบแทนใบสําคญัใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๐  ผูขอข้ึนทะเบยีนอาจขอแกไขรายการเครื่องสําอางควบคุมพิเศษท่ีข้ึน
ทะเบียนไวแลวไดโดยปฏบิตัิตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและให
นํามาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษรายใดทีไ่ดข้ึนทะเบียนไวแลวหากตอมา
ปรากฏวาเคร่ืองสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เลขาธิการโดยคําแนะนาํหรือ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางนั้นได 

 

มาตรา ๒๒  ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขาย ตองผลิตหรือนําเขา
เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษใหตรงตามทีไ่ดข้ึนทะเบยีนไว 

ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองผลิต และมีสถานที่ผลติเคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชในการผลติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การนําเขาเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษทุกคร้ัง ตองจัดใหมีเอกสารประกอบการ
นําเขาตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้เม่ือพนักงานศลุกากรหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดตรวจปลอยใหนําเขาแลว ใหจดัสงเอกสารที่เก่ียวของดังกลาวไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยไมชักชา 

 

มาตรา ๒๓  ถาผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายใดจะเริ่ม
ประกอบการผลิตหรือนําเขาเคร่ืองสําอางดังกลาวเมื่อใด ผูนัน้ตองแจงใหเลขาธิการทราบกอน 



ตั้งแตมีการแจงตามวรรคหนึง่ ผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญตัินี ้
ท้ังนี้ จนกวาจะมีการแจงหยุดการประกอบการผลิตหรือการนําเขา 

ถาไมมีการชําระคาธรรมเนยีมรายปภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีก
รอยละหาตอเดือน และใหเลขาธิการเตือนใหมีการชําระคาธรรมเนียมรายปและเงินเพิ่มภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการชําระใหถูกตองใหเลขาธิการ
เพิกถอนทะเบยีนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนัน้เสีย 

 

มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูผลิตเพือ่ขายหรือผูนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรา ๒๒ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผูนัน้ระงับการกระทําท่ีฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองได 
และใหมีอํานาจประกาศการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามดังกลาวใหประชาชนทราบ เพ่ือประโยชนแก
การคุมครองผูบริโภคได ตามควรแกกรณี 

 

มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่มิไดข้ึนทะเบียนหรือ
ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนแลว เวนแตเปนการขายในรานคาปลอดอากรโดยผูดําเนนิการรานคา
ปลอดอากรซึ่งไดปฏิบัตติามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 

วรรคสอง 

 

มาตรา ๒๖  ในกรณีมีความจําเปนเพื่อการควบคุม เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ัง 
ดังตอไปนี ้

(๑) ใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
รายงานรายละเอียดของการดําเนนิการเกีย่วกับเคร่ืองสําอางท่ีตนไดผลิตหรือนําเขา 

(๒) ใหผูผลติเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดสง
ตัวอยางของเคร่ืองสําอางท่ีตนไดผลิตหรือนําเขา 

 

มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนในการคุมครองอนามัยของบคุคล ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดปริมาณของสวนประกอบสําคญัของเครื่องสําอาง



ควบคุมตามมาตรา ๕ (๒) ได และจะกําหนดภาชนะบรรจุ หลักเกณฑ วิธีการผลิต วิธีการนาํเขา 
หรือวิธีการเก็บรักษาเพื่อใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคมุปฏิบัตดิวยก็
ได 

 

มาตรา ๒๘  ผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอาง
ควบคุม ตองปฏิบัตดิังนี ้

(๑) แจงช่ือ ท่ีตั้งสํานักงาน และสถานท่ีผลิตหรือสถานที่เก็บเคร่ืองสําอาง 
แลวแตกรณ ี

(๒) แจงช่ือ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอางท่ีตนจะผลิตหรือนาํเขา 

(๓) แจงปริมาณของสวนประกอบสําคญัของเครื่องสําอางนั้น 

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคมุ ตองปฏิบตัติามประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ 

ใหนําความในมาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ 
มาใชบังคบัแกการผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๙  ในกรณีมีการกําหนดวตัถุใดที่อาจใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง
ไดตามมาตรา ๕ (๕) ใหถือวาการใชวัตถดุังกลาวในเครื่องสําอางเปนการปฏิบตัิท่ีชอบดวย
กฎหมายแลวโดยไมตองอยูในบังคบัของบทกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอีก 

วัตถุใดที่มีการกําหนดเปนวตัถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอางได
ตามมาตรา ๕ (๕) ถาตอมาไดมีการประกาศวตัถุนั้นเปนวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลติ
เคร่ืองสําอางตามมาตรา ๕ (๔) ประกาศดงักลาวจะใชบงัคับไดเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวนั
นับแตวันที่ประกาศ เวนแตกรณีท่ีจะเปนอันตรายรายแรงตอผูใช จะมีการกําหนดใหใชบังคับโดย
ทันที หรือมีกําหนดจะใชบังคับนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 



มาตรา ๓๐  ฉลากของเคร่ืองสําอางท่ีมีการควบคุมตามมาตรา ๕ (๖) จะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี ้

(๑) ใชขอความที่ตรงตอความจริง และไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสาระสาํคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 

(๒) ตองระบขุอความอันจําเปน ซึ่งหากมิไดกลาวเชนนัน้ จะทาํใหผูบริโภคเขาใจ
ผิดในสาระสาํคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 

การกําหนดตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๓๑  เม่ือคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๓๐ 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนาํเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุม
ฉลากเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนนิการแกไขฉลากนัน้ใหถูกตอง 

 

มาตรา ๓๒  ผูประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางท่ีมีการ
ควบคุมฉลาก อาจขอใหเลขาธิการใหความเห็นในฉลากที่ประสงคจะใชนั้นได 

การขอความเห็น คาปวยการ และระยะเวลาในการใหความเห็นใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๓๓  เคร่ืองสําอางท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี ้ใหถือวาเปน
เคร่ืองสําอางท่ีไมปลอดภัยในการใช 

(๑) เคร่ืองสําอางท่ีมีสารที่อาจเปนอนัตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย 

(๒) เคร่ืองสําอางท่ีมีวัตถุท่ีหามใชตามมาตรา ๕ (๔) 

(๓) เคร่ืองสําอางท่ีผลิตหรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตราย
ตอผูใช 

(๔) เคร่ืองสําอางท่ีมีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแตบางสวนภายหลังท่ีบรรจุ
ภาชนะแลว และทําใหเกิดเปนพิษอนัอาจเปนอันตรายตอผูใช 



 

มาตรา ๓๔  เคร่ืองสําอางท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เคร่ืองสําอางปลอม 

(๑) เคร่ืองสําอางท่ีใชวัตถุอยางหนึ่งอยางใดที่ทําเทียมขึน้เปนสารสาํคญัของ
เคร่ืองสําอางนั้น หรือเปนเคร่ืองสําอางท่ีไมมีสารสําคญัตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาท่ี 

(๒) เคร่ืองสําอางท่ีแสดงวาไดข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 

(๓) เคร่ืองสําอางท่ีใชฉลากแจงช่ือผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง 

(๔) เคร่ืองสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาด หรือเกินกวารอยละย่ีสิบตามที่ข้ึนทะเบยีน
ไวหรือตามที่แจงไวตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือตามที่ระบุไวในฉลาก 

 

มาตรา ๓๕  เคร่ืองสําอางซึง่มีสารสําคัญนอยหรือมากกวาท่ีข้ึนทะเบยีน
เคร่ืองสําอางไว หรือท่ีไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือท่ีระบุไวในฉลาก เกินเกณฑคา
คลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตไมถึงขนาดดังกลาว ในมาตรา 
๓๔ (๔) ใหถือวาเปนเคร่ืองสําอางผดิมาตรฐาน 

 

มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือขายเครื่องสําอางท่ีไม
ปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เคร่ืองสําอางปลอมตามมาตรา ๓๔ หรือเคร่ืองสําอางผิด
มาตรฐานตามมาตรา ๓๕ 

 

มาตรา ๓๗  ใหนําบทบญัญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวน
ท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณามาใชบงัคับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดย
อนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอาํนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๘  เม่ือปรากฏวาผูผลิตเพื่อขาย ผูนาํเขาเพ่ือขายหรือผูขายใดกระทํา
ความผดิตามพระราชบัญญตัินี ้หรือมีเหตุอันควรสงสยัวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงาน



เจาหนาท่ีโดยไดรับอนุมัตจิากเลขาธิการมอํีานาจจับกุมผูนั้น เพ่ือสงพนักงานสอบสวนดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมาย 

ในกรณีมีเหตอัุนสมควร เลขาธิการอาจสัง่ใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาดาํเนินการ
รวมกับพนักงานสอบสวนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดพระราชบญัญัตนิี้ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหพนกังานเจาหนาท่ีดําเนนิการดงัตอไปนี ้

(๑) เขาไปในสถานที่ผลติ สถานที่นาํเขา สถานที่เก็บ หรือสถานท่ีขาย
เคร่ืองสําอาง หรือเขาไปในยานพาหนะทีบ่รรทุกเคร่ืองสําอาง ท้ังนี ้เพ่ือตรวจสอบเครื่องสําอาง 
ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง รวมตลอดทัง้วิธีการผลิต หรือวิธีการ
เก็บรักษา ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถงึพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นัน้ 

(๒) นําเคร่ืองสําอางหรือวัตถุท่ีสงสัยวาเปนเคร่ืองสําอางในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห 

(๓) คน ยึด หรืออายัดเคร่ืองสําอาง ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใดๆ ท่ี
เก่ียวกับเคร่ืองสําอาง 

(๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ี 

ในการปฏบิัตหินาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 

มาตรา ๔๐  ในการปฏิบตัิหนาท่ีตามมาตรา ๓๙ (๑) ใหกระทําการตอหนาผู
ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นัน้ก็ใหกระทําตอ
หนาบคุคลอื่นอยางนอยสองคน ซึง่พนักงานเจาหนาท่ีไดรองขอมาเปนพยาน ถาไมเปนการ
เรงดวนใหพนกังานเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ
นั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน 



ส่ิงของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ บุคคลที่
ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานด ูแลวแตกรณี เพ่ือใหรับรองวาถูกตอง ถาบคุคล
ดังกลาวนัน้รับรองหรือไมยอมรับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีบนัทึกไว 

ส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไดใหหอหรือบรรจุหีบหอตตีราไว หรือใหทําเคร่ืองหมายไว
เปนสําคญั 

 

มาตรา ๔๑  ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเคร่ืองสําอางหรือวัตถุท่ีสงสัยวาเปนเคร่ืองสําอางท่ีนําไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะหตามมาตรา ๓๙ (๒) ใหประชาชนทราบ เพ่ือประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคได 
ในการนีจ้ะตองใหเจาของเครื่องสําอางมีโอกาสช้ีแจง โตแยง และแสดงพยานหลักฐาน ตามควร
แกกรณี 

 

มาตรา ๔๒  ในการปฏิบตัิหนาท่ีตามมาตรา ๓๙ พนักงานเจาหนาท่ีตองปฏิบัติ
หนาท่ีในลักษณะที่มิใหมีการเสียหายหรือกระจัดกระจายเทาท่ีกระทําได 

 

มาตรา ๔๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคนบนัทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชี
รายละเอียดสิ่งของที่คน ยึด หรืออายัด 

บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูครอบครองสถานที่หรือ
ยานพาหนะ บคุคลที่ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนัน้ หรือพยานฟง แลวแตกรณ ีและให
บุคคลดังกลาวนั้นลงลายมอืช่ือรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือช่ือรับรองใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคน
บันทึกไว และใหสงบันทึก บัญชี และส่ิงของ 

ท่ียึดไปยังสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย
รีบดวน 

 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบตัิหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบตัรประจําตัวเม่ือ
ผูท่ีเก่ียวของรองขอ 

บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 

มาตรา ๔๕  เม่ือปรากฏวาเคร่ืองสําอางใดที่ผลิตเพื่อขาย นาํเขาเพ่ือขายหรือขาย 
ท่ีเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
หรือมาตรา ๓๕ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยดึหรืออายัดไวเพ่ือดาํเนินคดีตอไป 

สําหรับเคร่ืองสําอางตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูผลติเพื่อขาย ผูนาํ
เขาเพ่ือขาย ผูขายหรือผูครอบครอง จัดเก็บและทําลายเคร่ืองสําอางนั้นหรือสงมอบใหแก
พนักงานเจาหนาท่ีภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาท่ีกําหนดกไ็ด 

ของที่ยึดหรืออายัดไวถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดโตแยงและขอรับคืนภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด ใหเคร่ืองสําอางนั้นตกเปนของสํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพ่ือจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

มาตรา ๔๖  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หรือวัตถุตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๒ หรือตามที่พนกังานเจาหนาท่ีมีคาํส่ังตามมาตรา ๓๙ 

(๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัตติามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดไดกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งซ้ําอีกภายในเวลาหาปนบัแตวันที่กระทํา
ความผดิครั้งท่ีแลว ผูนัน้ตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 

มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
หรือฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 

มาตรา ๕๐  ผูใดผลติหรือนาํเขาเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษที่ถูกส่ังเพิกถอน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบยีนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคบัแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนโุลม 

 

มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคบัแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนโุลม 

 

มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคบัแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนโุลม 

 

มาตรา ๕๔  ผูใดไมปฏิบตัิตามคําส่ังของเลขาธิการตามมาตรา ๒๖ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๕  ผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 

มาตรา ๕๖  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผดิในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอ่ืน ใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความ
เขาใจผดิเชนวานั้น ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจาํ
ท้ังปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้าํอีกภายในหกเดือน นบัแตวัน
กระทําความผดิครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๗  ผูใดขายเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุมฉลาก โดยไมมีฉลากหรือมี
ฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนัน้ไมถูกตอง หรือขายเครื่องสําอางท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการ
ส่ังเลิกใชตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํของผูผลิตเพือ่ขายหรือผูนําเขาเพ่ือ
ขายเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุมฉลาก ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๘  ผูใดรับจางทําฉลากท่ีไมถูกตองตามกฎหมายหรือรับจางติดตรึง
ฉลากท่ีไมถูกตองตามกฎหมายกับเคร่ืองสําอางท่ีมีการควบคุมฉลากโดยรูหรือควรรูอยูแลววา
ฉลากดงักลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 

มาตรา ๕๙  ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือขายเครื่องสําอางท่ีมีลักษณะ
ตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตอง
ระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือขายเครื่องสําอางท่ีมีลักษณะตามมาตรา 
๓๓ (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการนาํเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนการกระทํา
โดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมืน่บาท 

ถาการขายเครือ่งสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําโดยประมาท 
ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 

มาตรา ๖๐  ผูใดผลติเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางท่ีมีลักษณะตาม
มาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาการนาํเขาเพ่ือขายตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท 

 

มาตรา ๖๑  ผูใดขายเครื่องสําอางท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามพันบาท 

 

มาตรา ๖๒  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่ง
ปฏิบัตหินาท่ีตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๖๓  บรรดาเครื่องสําอางท่ีผลติเพื่อขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือขายที่เปน
การฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามทีกํ่าหนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือ
มาตรา ๓๕ รวมทั้งภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณสําหรับใชกับเครื่องสําอางดังกลาว ใหริบเสยี
ท้ังส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมและของที่ริบใหสงมอบแกสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อจัดการตามระเบยีบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 



 

มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีศาลพพิากษาใหลงโทษบุคคลใดในความผดิตามมาตรา 
๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถามีพฤติการณใหเห็นวา
บุคคลดังกลาวอาจจะกระทาํความผิดเชนนั้นข้ึนอีก ศาลจะส่ังไวในคาํพิพากษาหามการ
ประกอบการผลิต หรือนาํเขาหรือขายมีกําหนดเวลาไมเกินหาป นบัแตวันพนโทษไปแลวก็ได 

 

มาตรา ๖๕  บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญตัินี ้ให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับได 

ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญตัินี ้ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบปรับไดตอเม่ือ 

(๑) ในกรณีท่ีอาจแกไขใหถูกตองได เม่ือผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข
ของกลางที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตองแลว 

(๒) ในกรณีท่ีไมอาจแกไขใหถูกตองได เม่ือผูกระทําความผิดยินยอมใหของ
กลางท่ียึดหรืออายัดไวตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในกรณีท่ีผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ไดแกไขของกลางถูกตองแลวใหพนักงาน
เจาหนาท่ีถอนการยึดหรืออายัดของกลางนัน้เสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหจัดการตาม
ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

มาตรา ๖๖  ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดชื่อของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 

และเคร่ืองสําอางควบคุมใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ 

ในระหวางท่ีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ 

(๑) ใหถือวาเคร่ืองสําอางท่ีการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายตองขอรับ
ใบอนญุาตตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเคร่ืองสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบญัญัตนิี้ โดยใหถือวาผูไดรับใบอนญุาตใหผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือ
ขาย และไดรับใบสําคญัการขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางดงักลาว เปนผูไดข้ึนทะเบยีนเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบญัญัตนิี ้



(๒) ใหถือวาเคร่ืองสําอางท่ีตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดตามมาตรา ๕ 
(๒) แหงพระราชบัญญตัิเคร่ืองสําอาง พ.ศ.๒๕๑๗ เปนเคร่ืองสําอางควบคุมตามพระราชบัญญตัิ
นี้ โดยใหถือวาประกาศของรัฐมนตรีท่ีกําหนดคุณภาพมาตรฐานสาํหรับเคร่ืองสําอางดังกลาวเปน
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีไ่ดออกตามกฎหมายวาดวย
เคร่ืองสําอางและใชอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัตนิี ้ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับพระราชบญัญัตนิี ้

 

มาตรา ๖๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตาม
พระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบญัญัตนิี ้ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ  ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียม 

 

๑. ใบสาํคัญการข้ึนทะเบยีน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. ใบแทนในสําคัญการข้ึนทะเบยีน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๓. คาธรรมเนยีมการผลิตเพือ่ขาย ปละ ๓,๐๐๐ บาท 

๔. คาธรรมเนยีมการนําเขาเพ่ือขาย ปละ ๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ.2535 

----------- 

          อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม และมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

          ผูไดข้ึนทะเบยีนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษผูใดประสงคที่จะนาํเขาเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษตองจัดใหมีเอกสารประกอบการนําเขายื่นตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจาหนาที่ ณ 

ดานศุลกากรที่นาํเขาเครื่องสําอางควบคมุพิเศษทุกครัง้ ดังตอไปนี ้

          (1) สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายการละหนึง่ฉบับ (พรอม
นําฉบับจริงมาแสดงดวย) 

          (2) สําเนาใบรบัรองการชําระคาธรรมเนียมรายป 

          (3) แบบแสดงรายละเอียดของเครื่องสําอางควบคมุพิเศษที่จะนาํเขาตามแบบ สอพ. 8 ทาย
กฎกระทรวงนี ้

  

                         ใหไว ณ วันที่ 22 กมุภาพนัธ พ.ศ.2539 

                                  เสนาะ เทียนทอง 

                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ. 2535 

----------- 

          อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

          ขอ 1  ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหยืน่คําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบ สอพ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ 

สอพ.3 จํานวนหาชุด และสงมอบตัวอยางเครื่องสําอางสาํเร็จรูปซึ่งพรอมที่จะขายปลกีแก
ประชาชนจํานวนสองตัวอยาง 

          ขอ 2  เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.3 และเห็นวามีรายการและหลกัฐานถกูตอง
ครบถวนแลว ใหลงเลขรับและคืนสําเนาใหผูขอข้ึนทะเบียนเก็บไวหนึง่ชุด 

          ขอ 3  ใหพนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณาดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
ใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวนัที่ลงเลขรับคําขอ ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาที่รอการสงเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม หรือรอการแกไขเอกสารจากผูขอข้ึนทะเบยีน 

          ขอ 4  เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรรับข้ึนทะเบยีนได ใหออกใบสาํคัญการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามแบบ สอพ.4 หรือแบบ สอพ.5ทายกฎกระทรวงนี ้แลวแตกรณี 

ใหแกผูขอข้ึนทะเบยีน 

          ขอ 5  การขอรับใบแทนใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหผูผลิตเพื่อ
ขายหรือนาํเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคมุพิเศษยืน่คําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.6 

ทายกฎกระทรวงนี ้



          เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึง่ และเลขาธิการเหน็สมควรใหออกใบ
แทนได ใหออกใบแทนใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสาํอางควบคุมพิเศษตามแบบใบสําคัญเดิม 

โดยมีคําวา `ใบแทน' กํากับไวที่ดานหนาซาย 

          ขอ 6  ผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผูใดประสงคจะขอแกไขรายการทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.7 ทายกฎกระทรวงนี ้
พรอมดวยหลกัฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ สอพ.7 จํานวนหาชดุ 

          ขอ 7  เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.7 และเห็นวามีรายการและหลกัฐานถกูตอง
ครบถวนแลวใหลงเลขรับ และคืนสําเนาใหผูขอแกไขรายการทะเบียนเก็บไวหนึง่ชุด 

          ขอ 8  การแกไขรายการทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหพนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณา
ดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนบัแตวันที่ลงเลขรับคําขอ ทั้งนี้ ไมนับเวลาที่รอการสง
เอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติม หรือรอการแกไขเอกสารจากผูขอแกไขรายการทะเบยีน 

          ในกรณทีี่ผูขอแกไขรายการทะเบียนไมสงมอบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพือ่
ประกอบการพิจารณา หรือไมแกไขเอกสารตามทีพ่นักงานเจาหนาทีข่อใหแกไข เมื่อครบกําหนด
หนึง่เดือนนับแตวันทีพ่นกังานเจาหนาที่แจงใหผูขอแกไขรายการทะเบียนทราบ ใหพนกังาน
เจาหนาที่ยกเลิกคําขอแกไขรายการทะเบยีนนั้นเสยี 

          ขอ 9  เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรใหแกไขรายการทะเบยีนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษ จะ
อนุญาตใหแกไขโดยการสลักหลงัใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสาํอางควบคุมพิเศษหรือใบแทน 

หรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหม หรือ
จะมีหนังสือแจงใหทราบถงึการอนุญาตกไ็ด 

          ขอ 10  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตามมาตรา 5 (1)แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 ซ่ึงเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 
2535 ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอางควบคมุพิเศษดังกลาว และไดยืน่คําขอตอ
พนกังานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.3 ภายในหกเดือนนับแตวันทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสาํอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535สําหรับเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนั้น 

          ขอ 11  การยืน่คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยืน่ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบการ



ของผูผลิตหรือผูนําเขาต้ังอยู 

  

                        ใหไว ณ วนัที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2537 

                                  อาทติย อุไรรัตน 

                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๖๘ แหงพระราช 

บัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคมุพิเศษตองจดัใหมีสถานทีผ่ลิต 

ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้

  (๑) พืน้ ผนังของอาคารสถานที่ผลิตเครื่องสําอางควบคมุพิเศษ ตองสรางดวย 

วัสดุทีท่นทานและงายตอการทําความสะอาด 

  (๒) มีกรรมวิธกีารกําจัดน้ําเสีย หรือระบบระบายน้ําทิ้ง และการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๓) มีแสงสวาง และการระบายอากาศที่เพยีงพอ 

  (๔) มีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามความ 

จาํเปน 

  (๕) มีการรักษาสถานที่ผลิตเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหสะอาดถูกสขุลักษณะ 

อยูเสมอ 



  (๖) มีพืน้ที่สําหรับการเก็บวตัถุดิบ พืน้ที่สําหรับการผลิต การบรรจุ และการเก็บ 

เครื่องสําอางสาํเร็จรูปที่เพียงพอ และแยกเปนสัดสวน 

  (๗) มีการปองกันมิให สัตว แมลง หรือส่ิงอื่นเขาไปปะปนภายในพืน้ทีท่ี่จดัไว 

สําหรับเก็บวัตถุดิบ ผลิต บรรจุ และเก็บเครื่องสําอางสําเร็จรูปตาม (๖) 

  (๘) มีปายทําดวยวัสดุถาวร มีขอความเปนอักษรไทยวา "สถานที ่

ผลิตเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ" ติดไวในทีเ่ปดเผยซึ่งเหน็ไดงาย ณ สถานที่ผลิต 

  (๙) มีปายทําดวยวัสดุถาวร มีขอความเปนอักษรไทยแสดงวาเปนพื้นที่สําหรับ 

การเก็บวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการเก็บเครื่องสําอางสําเร็จรูปติดไวในที่เปดเผยซึ่งเหน็ได
งาย ณ พื้นที่ดังกลาว  

  ขอ ๒  ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคมุพิเศษตองจดัใหมีเครื่องมอื และ 

เครื่องใชในการผลิตไมนอยกวาที่ปรากฏตามบัญชีรายการทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๓  ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคมุพิเศษตองจดัใหมีเครื่องมอื และ 

เครื่องใชในการเก็บรักษาคณุภาพของเครื่องสําอางแตละชนดิตามความจาํเปน และเพียงพอ 

กับปริมาณเครื่องสําอางที่เก็บ 

  ขอ ๔  ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคมุพิเศษตองจดัเก็บตัวอยางเครื่องสําอาง 

ควบคุมพิเศษที่ผลิตแลวทกุครั้งในปริมาณที่เพยีงพอสาํหรับการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและ 

มาตรฐานไดอยางนอยสองครั้ง เปนเวลาไมนอยกวาสองป 

     ใหไว ณ วันที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

           อาทิตย  อุไรรัตน 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



 กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 

--------- 

  

          อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 68 แหง 

แหงพระราชบญัญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

          ขอ 1  ผูใดประสงคจะนําเขาตัวอยางเครื่องสาํอางควบคุมพิเศษเพื่อ 

การศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ ตองแจงเปนหนังสือใหพนกังานเจาหนาที่ทราบ 

กอนตามแบบ สอพ.1 ทายกฎกระทรวงนี ้

          ขอ 2  ผูใดประสงคจะผลิตหรอืนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุม 

พิเศษ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนตองแจงเปนหนงัสือใหพนกังานเจาหนาที่ทราบกอนตาม 

แบบ สอพ.2 ทายกฎกระทรวงนี ้

          ขอ 3  ผูแจงตองยืน่แบบ สอพ.1 หรือแบบ สอพ.2 แลวแตกรณี ตอ 

พนกังานเจาหนาที่กอนวนัผลิตหรือนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคมุพิเศษไมนอยกวา 

สิบหาวัน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแหงทองทีท่ีผู่แจงมีถิน่ที่อยู 

          ขอ 4  เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.1 หรือ สอพ.2 



และเห็นวามีรายการและหลกัฐานถูกตองครบถวนแลว ใหออกใบรับแจงใหแกผูแจง 

โดยระบุจํานวนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่จะผลิตหรือนําเขาไวดวย 

          ขอ 5  เมื่อไดรับใบรับแจงตามขอ 4 แลว ใหผูแจงทําการผลิตหรอื 

นําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษาวิเคราะหทางวชิาการ 

หรือเพื่อการขอขึ้นทะเบยีน แลวแตกรณี ไดไมเกินจํานวนทีพ่นกังานเจาหนาที่กาํหนด 

  

                         ใหไว ณ วันที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2537 

                                  อาทติย อุไรรัตน 

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 

--------- 

  

          อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 68 แหง 

แหงพระราชบญัญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

          ขอ 1  การแจงชื่อ ทีต้ั่งสํานกังาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บ 

เครื่องสําอางควบคุม และชือ่ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอางควบคุม และ 

ปริมาณของสวนประกอบสาํคัญของเครื่องสําอางควบคมุตามมาตรา 28 วรรคหนึง่ 

ใหแจงเปนหนงัสือตอพนกังานเจาหนาทีก่อนวนัผลิตหรอืนําเขาเพื่อขายเครื่องสาํอาง 

ควบคุมไมนอยกวาสิบหาวนั ณ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองที่ที่สํานกังานของผูแจงต้ังอยู 

ตามแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี โดยตองสงตัวอยาง 

เครื่องสําอางควบคุมในปริมาณพอสมควรพรอมทัง้แนบหลักฐานดงัตอไปนี้ไปกับแบบ 

สอค.1 หรือ สอค.2 แลวแตกรณี ดวย 

          (1) ฉลากของเครื่องสําอางควบคมุตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง 

ซึง่ออกตามความในมาตรา 30 วรรคสอง จาํนวน 2 ชุด 



          (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา 

          (3) สําเนาหนงัสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผูแจงเปน 

นิติบุคคล 

          (4) หลกัฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ในกรณีผูแจง 

เปนนิติบุคคล 

          (5) สําเนาทะเบยีนบาน หรือสําเนาใบทะเบยีนพาณิชย 

          ขอ 2  เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับตัวอยางเครื่องสาํอางควบคมุและ 

ไดตรวจแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 แลวเหน็วามีรายการและหลักฐานถกูตองครบถวน 

ใหออกใบรับแจงใหแกผูแจงไวเปนหลักฐาน 

  

                         ใหไว ณ วันที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2537 

                                  อาทติย อุไรรัตน 

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ. 2535 

---------- 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 68 

แหงพระราชบญัญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

     ขอ 1  บัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทาย 

กฎกระทรวงนี ้

     ขอ 2  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงาน 

เจาหนาที ่

     ขอ 3  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน 

กอนวนัยืน่คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 3x4 เซนติเมตร คร่ึงตัว หนาตรง 

แตงเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก 

  

                    ใหไว ณ วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 

                                   บุญพันธ แขวัฒนะ 

                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



กฎกระทรวง 

(พ.ศ.2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 

--------------- 

         อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 รัฐมนตรี
วา 

การกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

         ใหกําหนดคาธรรมเนยีม ดังนี ้

         (1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน                      ฉบับละ   1,000 บาท 

         (2) ใบแทนใบสาํคัญการขึ้นทะเบียน                 ฉบับละ     500 บาท 

         (3) คาธรรมเนียมการผลิตเพื่อ                    ปละ     1,000 บาท 

         (4) คาธรรมเนียมการนําเขาเพื่อขาย               ปละ     2,000 บาท 

  

                                  ใหไว ณ วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ.2535 

                                          ไพโรจน นงิสานนท 

                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

-------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ มาตรา  

๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  

  ขอ ๑ ผูรับอนญุาตใหผลิตเพื่อขาย หรือนาํเขาเพื่อขายซึง่เครื่องสําอาง ผูใด  

ประสงคจะขอขึ้นทะเบยีนเครื่องสําอาง ใหยื่นคําขอตามแบบ ส.๙ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอม 

ดวยหลกัฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ส.๙ รวมสามชุด และสงมอบตัวอยางเครื่องสําอาง 

สําเร็จรูปซึ่งพรอมที่จะขายปลีกแกประชาชนไดรวมสองหนวย 

  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลวเห็นสมควรรับข้ึน 

ทะเบยีนได ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง ตามแบบ ส.๑๐ ทายกฎกระทรวงนี ้

แกผูขอข้ึนทะเบียนนั้น 

  

  ขอ ๒ ผูซ่ึงผลติหรือนําเขาซึง่ตัวอยางเครือ่งสําอางเพื่อขอข้ึนทะเบยีน ไมตอง 



รับใบอนุญาต ใหปฏิบัติตามขอ ๑ วรรคหนึง่ โดยอนุโลม แตใหสงหลกัฐานหนึง่ชุดและสงมอบ 

ตัวอยางเครื่องสําอางในปริมาณพอควร 

  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรรับข้ึน 

ทะเบยีนตัวอยางเครื่องสาํอางได ใหออกหนังสืออนุญาตเพื่อผลิตตัวอยางเครื่องสําอางหรือ 

นําเขาตัวอยางเครื่องสําอางไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดไวในหนังสืออนุญาตนัน้ 

  

  ขอ ๓ ผูรับอนญุาตซึ่งใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนสูญหายหรือถูกทําลายใน 

สาระสําคัญ ผูใด ประสงคจะขอรับใบแทน ใหยืน่คําขอตามแบบ ส.๑๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

พรอมดวยหลกัฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ส.๑๑ 

  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรออกใบ 

แทนได ใหพนกังานเจาหนาที่ออกใบแทนใหโดยใชแบบ ส.๑๐ ทายกฎกระทรวงนี ้และให 

กํากับคําวา "ใบแทน" ไว 

  

  ขอ ๔ ผูรับอนญุาตใหผลิตเพื่อขาย หรือนาํเขาเพื่อขายซึง่เครื่องสําอาง ผูใด 

ประสงคจะขอแกไขรายการทะเบยีนเครื่องสําอาง ใหยืน่คําขอตามแบบ ส.๑๒ ทายกฎกระทรวง 

นี้ และรายการเครื่องสําอางทีข่อแกไขรวมสามชุด พรอมดวยใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่อง 

สําอาง 

  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรรบัข้ึน 

ทะเบยีนเครื่องสําอางตามทีข่อแกไข ใหพนักงานเจาหนาที่ลงรายการทะเบยีนเครื่องสําอางใหม 



ลงในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสาํอางหรือใบแทนและลงชือ่พนักงานเจาหนาที่กาํกับไว 

  

  ขอ ๕ การยื่นคําขอตาม ขอ ๑ วรรคหนึง่ ขอ ๒ วรรคหนึ่ง ขอ ๓ วรรคหนึง่ และ 

ขอ ๔ วรรคหนึ่ง ในกรงุเทพมหานครใหยืน่ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอพนกังานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน 

สาธารณสุขจงัหวัด แหงจังหวัดนั้น 

  

      ใหไว ณ วันที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

           ประชุม  รัตนเพยีร 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 



พระราชบัญญัต ิ

ยา 
พ.ศ. 2510 

--------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510 

เปนปท่ี 22 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510" 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

*[รก.2510/101/7 พ./20 ตุลาคม 2510] 

มาตรา 3 ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493 

(2) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 

(3) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 

(4) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500 

(5) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505 

มาตรา 4* ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ยา" หมายความวา 
(1) วัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความ

เจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(3) วัตถุท่ีเปนเภสัชเคมีภณัฑ หรือเภสัชเคมภีัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของ

รางกายของมนุษยหรือสัตว 
วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไมหมายความรวมถึง 



(ก) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามทีรั่ฐมนตรีประกาศ 
(ข) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใชในการ

สงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือ และสวนประกอบของเครือ่งมือท่ีใชในการประกอบโรคศิลปะหรือ
วิชาชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจยั การวิเคราะห หรือการชันสูตร
โรคซ่ึงมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย 

"ยาแผนปจจุบัน" หมายความวา ยาท่ีมุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว 

"ยาแผนโบราณ" หมายความวา ยาท่ีมุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

หรือการบําบัดโรคสัตว ซ่ึงอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผน
โบราณ หรือยาท่ีไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบยีนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ 

"ยาอันตราย" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยา
อันตราย 

"ยาควบคุมพเิศษ" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ 

"ยาใชภายนอก"* หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายสําหรับใช
ภายนอก ท้ังนีไ้มรวมถึงยาใชเฉพาะที ่

*[นิยามคํานี้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 

"ยาใชเฉพาะที"่* หมายความวา ยาแผนปจจบัุนหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใชเฉพาะที่กับ
หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ 

*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 

"ยาสามัญประจําบาน" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปน
ยาสามัญประจาํบาน 

"ยาบรรจุเสร็จ"* หมายความวา ยาแผนปจจบัุนหรือยาแผนโบราณที่ไดผลิตข้ึนเสร็จในรูปตางๆ 

ทางเภสัชกรรม ซ่ึงบรรจุในภาชนะ หรือหีบหอท่ีปดหรือผนึกไว และมีฉลากครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 

"ยาสมุนไพร" หมายความวา ยาท่ีไดจากพฤกษชาต ิสัตว หรือแร ซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรือแปร
สภาพ 

"เภสัชเคมีภณัฑ" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคม ีซ่ึงเปนสารเดี่ยวท่ีใชปรุง
แตง เตรียม หรือผสมเปนยา 

"เภสัชเคมีภณัฑกึ่งสําเร็จรูป" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคมีท้ังที่เปนสาร
เดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมทีจ่ะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเรจ็รูป 



"การประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพเวชกรรม 

"การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน" หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู
อันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

"การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศยัความรู
จากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

"การบําบัดโรคสัตว" หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอรางกายของสัตวเพื่อ
ตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค 

"ผลิต"* หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบงยา
โดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ ท้ังนี้ จะมฉีลากหรือไมก็ตาม 

*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

"สารออกฤทธิ์" หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาที่สามารถมีฤทธ์ิบําบัด 

บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
"ความแรงของสารออกฤทธิ์" หมายความวา 
(1) ความเขมขนของยาที่มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนกั น้ําหนักตอ

ปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหน่ึงหนวยการใช หรือ 
(2) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ไดมีการทดสอบในหองปฏิบัติการดวยวิธีการ

ท่ีเหมาะสม หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอแลว 
"ขาย"* หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในทาง

การคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

"ขายสง"*  หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา ผูรับ อนุญาตขายสงยา กระทรวง 
ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  

*[นิยามคํานี ้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

"ดานนําเขา"*  หมายความวา ทาหรือท่ีแหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  

*[นิยามคํานี้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ซ่ึงแสดงไวท่ี
ภาชนะหรือหบีหอบรรจุยา 



"เอกสารกํากับยา" หมายความรวมถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏความหมายดวยรูป 

รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา 
"ตํารับยา" หมายความวา สูตรซ่ึงระบุสวนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยูดวยไมวาส่ิงปรุงนั้นจะ

มีรูปลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใช
แกมนษุย หรือสัตวได 

"ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรม 

"ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขา
ทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

"ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวช
กรรมหรือเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

"เภสัชกรชั้นหนึ่ง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม 

"เภสัชกรชั้นสอง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นสองในสาขาเภสัชกรรม 

"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัด
โรคสัตวช้ันหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบดัโรคสัตว 

"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัด
โรคสัตวช้ันสอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

"ผูรับอนญุาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคล
เปนผูไดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรอืผูแทนของนติิบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการดวย 

"ผูอนุญาต" หมายความวา 
(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย สําหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร 
(3) ผูวาราชการจังหวดั สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกจาก

กรุงเทพมหานคร 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
*[มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 



มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

หมวด 1 

คณะกรรมการยา 
---------  

มาตรา 6* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา "คณะกรรมการยา" ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร การแพทย อธิบดีกรมอนามยั เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนกระทรวงกลาโหม 

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนทบวงวิทยาลัยซ่ึงแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
สองคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกอง  กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการโดยตาํแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน ในจํานวนนี้อยางนอยสองคนจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการ
กอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

*[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
มาตรา 8 นอกจากการพนตําแหนงตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีใหออก 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท 

(7) ถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตัง้ผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทน และใหผูนัน้อยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 



มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเหน็ในเรื่องตอไปนี ้
(1) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และการขึ้นทะเบียน

ตํารับยา 
(2) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
(3) การกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขเกีย่วกับการผลิตยา การขายยา การนําหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตวัอยางเพื่อตรวจ และการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 
สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และสถานที่เก็บยา 

(4) การที่รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามมาตรา 76 หรือมาตรา 77 

(5) เร่ืองอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการ เพื่อพิจารณา ศึกษา หรือวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม  

 

หมวด 2 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัยาแผนปจจบัุน 

--------- 

 มาตรา 12 หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาแผนปจจุบัน เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 13* บทบัญญัติมาตรา 12 ไมใชบังคับแก 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาทีป่องกันหรือบําบัดโรค สภากาชาด

ไทย และองคการเภสัชกรรม 

(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผูประกอบโรคศิลปะที่ส่ัง
สําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย 



(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามญัประจําบาน การขายยาซึ่งผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือการขายยาซึ่ง
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสัตวซ่ึงตนบําบดัหรือปองกันโรค หรือ การขายยาซึ่งขายโดยกระทรวง 
ทบวง กรม ในหนาที่ปองกนัหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

(4) การนํายาตดิตัวเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใชเฉพาะตัวได
สามสิบวัน 

(5) การนําหรอืส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือ
บําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

*ผูไดรับยกเวนตาม (1) และ (5) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง  

*[มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความ
ในวรรคทายเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 14* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยา
แผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 
(2) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจรติเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 

(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่

เก็บยา และอุปกรณท่ีใชในการผลิตยา การขายยาหรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพยา ซ่ึงมี
ลักษณะและจาํนวนตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

(8) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพกัใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(9)* มีผูท่ีจะปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 

มาตรา 43 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณ ี

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (9) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพยีงแหงเดยีว 



ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมี
คุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรือ (6) 

*[มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ความใน (9) แกไขโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530] 

มาตรา 15* ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจบัุนมีดังนี ้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

(3) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 

(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 

(5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 
(6) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับยาที่ตนผลิต

หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรดวยแลวแตกรณ ี

ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม(3) (4) และ (5) ดวย 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4) และ (5) ดวย แตใหขายได

เฉพาะการขายสงเทานั้น 

*[มาตรา 15 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 16 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 15 ใหคุมกนัถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง 

เปนการกระทาํของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยท่ีตน
จะลวงรูหรือควบคุมได 

มาตรา 17* ใบอนุญาตตามมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต 

ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนญุาตใหยืน่คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่คําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตใุหพนผดิสําหรับการประกอบกิจการที่ได
กระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกจิการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายใุบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุจะ
กระทํามิได 

*[มาตรา 17 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 18 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนญุาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ
อนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน กอนที่รัฐมนตรีจะมีคํา
วินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนญุาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผู
อุทธรณ  

 

หมวด 3 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 

---------  

มาตรา 19* หามมิใหผูรับอนุญาต 

(1) ผลิตหรือขายยาแผนปจจบัุนนอกสถานที่ท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง 
(2) ผลิตหรือขายยาแผนปจจบัุนไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 

(3) ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรอืยาควบคุมพิเศษ ใหแกผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 
15 (4) 

*[มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 20* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งอยางนอยสองคนเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 และตองจัดใหมีเภสัชกรอยางนอยหน่ึงคนประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบัน ผูอนุญาตจะกาํหนดให
ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจบัุนตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 มากกวาจํานวนที่
กําหนดในวรรคหนึ่งได ตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)และความ
ในวรรคสองของมาตรา 20 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 21* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือเภสัชกรชั้นสอง เปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 21 ทว*ิ ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึง่เปนผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา 40 ทว ิประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทํา
การ 

*[มาตรา 21 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 22* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทนัตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 41 

ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการ 
*[มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 23* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตองมีเภสัชกร
ช้ันหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง เปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 42 และมาตรา 43 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 23 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 24* ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจกัรตองมีเภสัชกร
ช้ันหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 44 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือ
สถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 24 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 25* ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดงัตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีผ่ลิตยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ และเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุดิบและยาทีผ่ลิตขึ้นกอนนาํออกจากสถานที่ผลิต โดยมีหลักฐาน

แสดงรายละเอยีดของการวิเคราะหทุกครั้งซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 
(3) จัดใหมีฉลากตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และ

ในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจ ุ
(ง) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาซึ่ง

จะตองตรงตามที่ข้ึนทะเบยีนตํารับยา 
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา 
(ฉ) ช่ือผูผลิตยาและจังหวดัทีต้ั่งสถานที่ผลิตยา 
(ช) วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 



(ซ) คําวา "ยาอันตราย" "ยาควบคุมพิเศษ" "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแต
กรณ ีดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที ่

(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณท่ีีเปนยาสามัญประจําบาน 

(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีท่ีเปนยาสําหรับสัตว 
(ฎ) คําวา "ยาส้ินอายุ" และแสดงวนั เดือน ป ท่ียาส้ินอายุในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรปีระกาศตาม

มาตรา 76 (7) หรือ (8) 

(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย 

(5) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่รัฐมนตรปีระกาศ
ตามมาตรา 76 (9) ในกรณีฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวท่ีสวนใดสวนหนึ่งของ
ฉลากหรือเอกสารกํากับยากไ็ด 

(6) ทําบัญชีวัตถุดิบที่ใชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยาตัวอยางที่ผลิต  ท้ังนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (3) ไดท้ังหมด ให

ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจบัุนไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอ
ใดขอหนึ่งหรอืท้ังหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยา
ตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน 

ในกรณีผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันประสงคจะแกไขฉลากเกี่ยวกบัวัน เดือน ปท่ียาส้ินอายุ
ตาม (3) (ฎ) ตองยื่นคําขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 25 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 26* ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีข่ายยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอื่น 

(3) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี ้
(ก) ยาอันตราย 



(ข) ยาควบคุมพิเศษ 

(ค) ยาอ่ืน ๆ 

(4) จัดใหมีท่ีเปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และสําหรับเก็บยาทีจ่ะใชในการนัน้ดวย 

(5) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) คงมีอยูครบถวน 

(6) ทําบัญชียาที่ซ้ือและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตขายยาตามมาตรา 15 (4) 

และ (5) โดยอนุโลม 

*[มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และความในวรรคทาย ของ
มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 26 ทว*ิ ใหผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันปฏบัิติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดย
อนุโลม เวนแตไมตองจัดใหมีท่ีเปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตาม (4) 

*[มาตรา 26 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530] 

มาตรา 27* ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่นาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีน่ําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะหยาทีน่ําหรือส่ัง

เขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป ใบรับรองของผูผลิตถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย และมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) ท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความ
ใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ต้ังสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 

(3) กอนนํายาออกขายตองจดัใหฉลากทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะและขอความ
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ต้ังสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวดั และใหระบช่ืุอของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรและจังหวดัท่ีต้ังสถานที่นําหรือส่ังยาไว
ดวย 

(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย 



(5) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่รัฐมนตรปีระกาศ
ตามมาตรา 76 (9) คําเตือนการใชยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวยในกรณีท่ีฉลากมี
เอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวท่ีสวนใดสวนหนึง่ของฉลากหรือเอกสารกํากบัยาก็ได 

(6) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร และท่ีขาย และเก็บยาตัวอยางทีน่ําหรือส่ังเขา
มาในราชอาณาจักร ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาทีน่าํเขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3) บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไม

อาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา 25 (3) ไดท้ังหมด ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักรไดรับ ยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 25 (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอ
หนึ่งหรือท้ังหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

*[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 27 ทว*ิ ยาแผนปจจบัุนที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร จะตองผานการตรวจสอบ
ของพนักงานเจาหนาที ่ณ ดานนําเขา 

การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

*[มาตรา 27 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 28 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผู
อนุญาตและยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรอืถูกทําลาย
ดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 29 * ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนญุาตของตนและของเภสัชกร ผูประกอบวชิาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้หนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวติดไว ณ ท่ีเปดเผยเหน็ไดงายท่ีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือ
ส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ี

*[มาตรา 29 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 30 หามมิใหผูรับอนญุาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามา
ในราชอาณาจกัรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 31 หามมิใหผูรับอนญุาตผลิตยาแผนปจจุบันในสถานที่ผลิตยาในระหวางที่เภสัชกรไม
อยูปฏิบัติหนาท่ีในสถานที่ดงักลาว 



มาตรา 32 หามมิใหรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ในระหวางทีเ่ภสัชกรหรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวไมอยูปฏิบัติหนาที ่

มาตรา 33* เม่ือผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการ ตาม
มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ใหแจงเปนหนังสือ
ใหผูอนุญาตทราบ และจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

*[มาตรา 33 วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 33 ทว*ิ ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผู
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจง
เปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 

มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณ ี

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 

*[มาตรา 33 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่3) (รก.2522/79/29 พ.) พ.ศ. 2522 และ
แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 34* ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 

มาตรา 42 มาตรา 43 หรือ มาตรา 44 ซ่ึงประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ
ไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที ่

*[มาตรา 34 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530] 

มาตรา 35 ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก
กิจการเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิสิบหาวันนับแตวนัเลิกกจิการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุต้ังแต
วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนัน้ 

มาตรา 36 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกจิการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น
หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวนันบัแตวนัเลิกกจิการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดงักลาวให 

มาตรา 37 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลผูซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ผูรับอนุญาตตาย เพื่อขอดําเนิน
กิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไปกใ็หผูแสดงความจาํนงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวนัผูรับอนุญาตตาย  

 

 



หมวด 4* 

หนาที่ของเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล 

หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
---------  

มาตรา 38* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 20 ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทํา
การ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดงัตอไปนี ้

(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบยีนไวตามมาตรา 79 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา 25 (3) (4) และ (5) 

(3) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามพระราชบญัญัตินี้ 

(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39 

(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตวัอยางตามมาตรา 25 (6) 

(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[ความในหมวด 4 และมาตรา 38 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.

2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 39* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 21 ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3) 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 

(3) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) ปรุงยาในที่ท่ีผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไวตามมาตรา 26 (4) 

(5) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชพีเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วธีิการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบโรคศลิปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

(7) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 

(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 40 ใหเภสัชกรชั้นสองตามมาตรา 21 ปฏิบัติตามมาตรา 39 เชนเดียวกับเภสัชกร
ช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกีย่วกับการปรุง การขาย และการสงมอบยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได 



มาตรา 40 ทว*ิ ใหเภสัชกรชัน้หนึ่งตามมาตรา 21 ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผน
ปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3) 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 

(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 

(4) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน 

(5) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 40 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 41* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้หนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลตามมาตรา 22 ประจําอยู ณ 

สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตลอดเวลาที่เปดทําการ 
และใหมีหนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 

(2) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว 
(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 

(4) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 42* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบดัโรคสัตวตามมาตรา 23 ประจํา
อยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตลอดเวลาที่เปดทาํการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (3) 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 

(3) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว 
(4) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวท่ีเปนยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 

(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 

(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 42 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 

มาตรา 43 ใหเภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสองตามมาตรา 23 ปฏิบัติ
ตามมาตรา 42 เชนเดยีวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกีย่วกับ
การควบคุม การสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวท่ีเปนยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได 

มาตรา 44* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 24 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือสถานที่เกบ็ยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี ้



(1) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาทีไ่ดข้ึน
ทะเบียนไวตามมาตรา 79 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 27 (2) (3) และ (5) 

(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะหยาตาม
มาตรา 27 (2) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา 27(4) 

(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39 

(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตวัอยางตามมาตรา 27(6) 

(6) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัร ณ สถานที่เก็บยา 
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 45* หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

*[มาตรา 45 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]  

 

หมวด 5 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัยาแผนโบราณ 

--------- 

มาตรา 46 หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือ นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาแผนโบราณ เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 47  บทบัญญัติมาตรา 46 ไมใชบังคบัแก 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาทีป่องกัน หรือบําบัดโรค สภากาชาด

ไทยและองคการเภสัชกรรม 

(2) การปรุงยาแผนโบราณตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1) โดยผูประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณ เพื่อขายเฉพาะสําหรับคนไขของตนหรือขายปลีก (2 ทวิ)* การขายยาแผนโบราณโดยผูรับ
อนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน และผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ 

(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตรายหรือการขายยาสามัญประจําบาน 



(4) การนํายาตดิตัวเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใชเฉพาะตวัได
สามสิบวัน และการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกนัหรือบําบัด
โรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม 

*[ความใน (2 ทวิ) ของมาตรา 47 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.

2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 48* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึง
ยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 
(2) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) มีถ่ินอยูในประเทศไทย 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจรติเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยา หรือ
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 

(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่

เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
(8) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ

ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพกัใชใบอนุญาต หรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 
(9) มีผูท่ีจะปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ผูมีหนาทีป่ฏิบัติการตาม (9) ตอง

อยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต  ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนนิกิจการตอง

มีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรือ (6) 

*[มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 49 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณมีดังนี ้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

(3) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (3) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (2) สําหรับยาที่ตนผลิต 

หรือ นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรนัน้ดวย แลวแตกรณี 
มาตรา 50 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 49 ใหคุมกนัถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 



ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง 
เปนการกระทาํของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว เปนการสุดวิสัยท่ีตน
จะลวงรูหรือควบคุมได 

มาตรา 51* ใบอนุญาตตามมาตรา 49 ใหใชไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีออกใบอนุญาต 

ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนญุาตใหยืน่คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูอนุญาตจะสัง่ไมตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่คําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตใุหพนผดิสําหรับการประกอบกิจการที่ได
กระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกจิการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายใุบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุจะ
กระทํามิได 

*[มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 52  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนญุาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ
อนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ กอนที่รัฐมนตรจีะมีคํา
วินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนญุาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผู
อุทธรณ 
 

หมวด 6 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 

--------- 

มาตรา 53* หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนโบราณนอกสถานที่ท่ีกําหนดไวใน
ใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง 

*[มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 54* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติตามมาตรา 68 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการ 

ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงผลิตยาเกินหาสิบตํารับขึ้นไป ใหมีจํานวนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 54 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 54 ทว*ิ ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซึ่งผลิตยาแผนโบราณ โดยวิธีตอกอัดเม็ด วิธี
เคลือบ หรือวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภณัฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การ
เคลือบ หรือการอื่นอัน คลายคลึงกัน รวมทั้งการใสวัตถุกันเสียลงในยาแผนโบราณ ตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 54 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 55* ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 69 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 55 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 56* ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจกัรตองมีผูประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 70 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เกบ็ยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 57* ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
  (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา 
  (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมีฉลากตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และ

ในฉลากตองแสดง 
  (ก) ช่ือยา 
  (ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
  (ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
  (ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตยา 
  (จ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดท่ีต้ังสถานที่ผลิตยา 
  (ฉ) วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 
  (ช) คําวา "ยาแผนโบราณ" ใหเห็นไดชัด 

  (ซ) คําวา "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแตกรณ ีดวยอักษรสีแดงเหน็ไดชัด ใน
กรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที ่

  (ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 

  (ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 



(3) ใหฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบยีนตํารับยาไวและขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยดวย 

(4) ทําบัญชียาที่ผลิตและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(5) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (2) ไดท้ังหมด ให

ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (2) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอ
ใดขอหนึ่งหรอืท้ังหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยา
ตองระบุช่ือช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
กอน และมิใหนําความใน (2) (ช) (ซ) และ (ฌ) มาใชบังคับ 

*[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความ
ในวรรคสองของมาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 58* ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี ้
 (1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
  (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา 
  (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงใน

ปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาตามที่กําหนดในมาตรา 57 (2) คง มีอยูครบถวน 

(3) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 58 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 59* ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานที่นาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
   (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
   (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 57  

(2) ท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ต้ังสถานที่
ผลิตยาแทนชือ่จังหวดั 



(3) กอนนํายาออกขายตองจดัใหฉลากทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ และขอความ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 57 (2) เวนแตความใน (จ) ใหระบช่ืุอเมืองและประเทศที่ต้ังสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวดั และใหระบช่ืุอของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และจังหวดัที่ต้ังสถานที่นําหรือส่ังยาไว
ดวย 

(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย 

(5) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและทีข่าย และเก็บยาตัวอยางทีน่ําหรือส่ังเขา
มาในราชอาณาจักร ท้ังนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาทีน่าํเขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3) บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไม

อาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา 57 (2) ไดท้ังหมด ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักรไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 57 (2) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอ
หนึ่งหรือท้ังหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

*[มาตรา 59 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 59 ทว*ิ ยาแผนโบราณที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผานการตรวจสอบของ
พนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนาํเขาการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 59 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 60 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผู
อนุญาตและยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรอืถูกทําลาย
ดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 61  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ ติดไว ณ ท่ีเปดเผยเหน็ไดงายท่ีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร แลวแตกรณ ี

มาตรา 62 หามมิใหผูรับอนญุาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามา
ในราชอาณาจกัรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 63  เม่ือผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 

หรือมาตรา 70 ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนญุาตทราบและจะเปลี่ยนตวัไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 



ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

มาตรา 63 ทว*ิ ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผู
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจง
เปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 

หรือมาตรา 70 แลวแตกรณ ี

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 

*[มาตรา 63 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 64 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ มาตรา 70 ประสงคจะไมปฏิบัติ
หนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาท่ี 

มาตรา 65 ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก
กิจการเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิสิบหาวันนับแตวนัเลิกกจิการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุต้ังแต
วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนัน้ 

มาตรา 66 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกจิการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น
หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวนันบัแตวนัเลิกกจิการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดงักลาวให 

มาตรา 67 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวัน นบัแตวนัที่ผูรับอนุญาตตายเพือ่ขอดําเนิน
กิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวนัผูรับอนุญาตตาย 
 

 

หมวด 7 

หนาที่ของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

--------- 

มาตรา 68* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 54 ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยา
ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบยีนไวตามมาตรา 79 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา 57 (2) และ (3) 

(3) ควบคุมการแบงบรรจุและปดฉลากตามภาชนะและหบีหอบรรจุยา ใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามพระราชบญัญัตินี้ 



(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69 

 (5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 57 (4) 

(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 68 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 69* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 55 ประจําอยู ณ สถานที่ขายยา
ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 58 (2) 

(2) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 70*ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 56 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ัง
ยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาทีป่ฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตาม
มาตรา 79 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 59 (2) 

(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัเอกสารกํากบัยาตามมาตรา 59 (4) 

(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69 

(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 59 (5) 

(6) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัร ณ สถานที่เก็บยา 
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 70 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 71* หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติหนาที ่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการใน
สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

*[มาตรา 71 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 

 

 

หมวด 8 

ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ 

--------------------------- 

มาตรา 72* หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาตอไปนี ้ 



(1) ยาปลอม 

(2) ยาผิดมาตรฐาน 

(3) ยาเสื่อมคุณภาพ 

(4) ยาที่มิไดข้ึนทะเบยีนตํารับยา 
(5) ยาที่ทะเบยีนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูรับอนุญาตผลิตยาและ ผูรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบยีนตาํรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สําหรับผูรับอนุญาตขายยา 
(6) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
ความใน (4) ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน หรือบําบัดโรค สภากาชาด

ไทย และองคการเภสัชกรรม 

*[มาตรา 72 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 73 ยาหรือวัตถุตอไปนี้เปนยาปลอม 

(1) ยาหรือวัตถุท่ีทําเทียมท้ังหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท 
(2) ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอืน่หรือแสดงเดอืน ป ท่ียาส้ินอายุ ซ่ึงมิใชความจริง 
(3) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือท่ีต้ังสถานที่ผลิตยา ซ่ึงมิใชความจรงิ 
(4)* ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงมิใช ความจรงิ 
(5)* ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑตํ่าสุดหรือสูงสุด ซ่ึงกาํหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา 79 

*[ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 73 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.

2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 74* ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน 

(1) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรง ของสารออกฤทธิ์ขาดหรือ
เกินจากเกณฑตํ่าสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตาํรับยาทีข้ึ่นทะเบยีนไวตามมาตรา 79 แตไมถึงขนาดดังกลาวใน
มาตรา 73 (5) 

(2) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธ์ิหรือลักษณะอื่นซ่ึงมีความสําคัญตอคุณภาพของยาผดิไปจาก
เกณฑท่ีกําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบยีนไวตามมาตรา 79 หรือตํารับยาที่รัฐมนตรส่ัีงแกไขทะเบยีนตํารับยา
แลวตามมาตรา 86 ทว ิ

*[มาตรา 74 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 75 ยาตอไปนี้เปนยาเสื่อมคุณภาพ 

(1) ยาที่ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลาก 

(2) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดยีวกนักับยาปลอม ตามมาตรา 73(5) หรือยาผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา 74 



มาตรา 75 ทว*ิ หามมิใหผูใดขายยาบรรจเุสร็จหลายขนานโดยจดัเปนชดุในคราวเดยีวกัน โดยมี
เจตนาใหผูซ้ือใชรวมกนัเพื่อบําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ
โรคศิลปะในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซ่ึงขาย
สําหรับสัตวซ่ึงตนบําบัด 

*[มาตรา 75 ทว ิเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

 

หมวด 9 

การประกาศเกีย่วกับยา 
------------------------ 

มาตรา 76* ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ 
(1) ตํารายา 
(2) วัตถุท่ีเปนยา 
(3) ยาที่เปนอนัตราย 
(4) ยาที่เปนยาควบคุมพิเศษ 

(5) ยาที่เปนยาสามัญประจําบาน 

(6) ยาที่เปนยาแผนโบราณ 

(7) ยาที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 

(8) อายุการใชของยาบางชนดิ 

(9) ยาท่ีตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคําเตือน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดอายกุารใชของยาชนิดใดไว ตาม (8) หากผูรับอนุญาตราย
ใดสามารถพิสูจนหรือทดสอบโดยมีหลักฐานแจงชดัจากการวิจยัวายาชนิดนั้นของตนอาจมีอายุการใชไดเกนิกวา
อายุการใชท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ก็ใหรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอํานาจขยายอายุการ
ใชของยาชนดินั้นใหแกผูรับอนุญาตที่นําพสูิจนหรือทดสอบไดนั้น เปนการเฉพาะรายไดโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

*[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 77  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่หาม
โฆษณายาวาสามารถใชบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกนัโรคหรืออาการของโรคนั้นได 

มาตรา 77 ทว*ิ เพื่อประโยชนแหงการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนสถานที่ขายยาทีจ่ะอนุญาตใหต้ังในทองที่ใดทองที่หนึ่งได 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา 77 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 77 ตรี* เพื่อประโยชนในการควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดดานนําเขาได 

*[มาตรา 77 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 78 ประกาศของรัฐมนตรีตามหมวดนี ้ใหกระทําไดเมื่อไดรับคําแนะนําจาก
คณะกรรมการ 

 

หมวด 10 

การขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
--------- 

มาตรา 79* ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร ผูใด
ประสงคจะผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตองนาํตํารับยานั้น
มาขอขึ้นทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที ่และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา แลวจึงจะผลิตยา หรือนาํ
หรือส่ังยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

*[มาตรา 79 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 79 ทว*ิ บทบัญญัติมาตรา 79 ไมใชบังคับแก 
(1) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมภีัณฑกึ่งสําเร็จรูปซ่ึงมิใชยาบรรจุเสร็จ 
(2) ยาสมุนไพร 
(3) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขอข้ึนทะเบยีน

ตํารับยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(4)* ยาที่ไดรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
*[มาตรา 79 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และ

ความใน (4) แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 80 การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 79 ตองแจงรายละเอียดดังตอไปนี ้
(1) ช่ือยา 
(2) ช่ือและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของยา 
(3) ขนาดบรรจุ 
(4) วิธีวเิคราะหมาตรฐานของยาแผนปจจุบัน ในกรณีท่ีใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรี

ประกาศ 
(5) ฉลาก 

(6) เอกสารกํากับยา 
(7) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 81 การแกรายการทะเบียนตํารับยา จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที ่
มาตรา 82 การขอขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา และการออกใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียนหรือแกรายการทะเบยีนตํารับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 83* หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับข้ึนทะเบยีนตํารับยาเมื่อคณะกรรมการเห็นวา 
(1) เปนยาที่ระบุในมาตรา 72 (1) หรือ (6) 

(2) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมเปนไปตามมาตรา 80 และมาตรา 82 

(3) ยาที่ขอข้ึนทะเบียนตามตาํรับยานั้น ไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได หรืออาจไมปลอดภัย
แกผูใช 

(4) เปนยาที่ใชช่ือไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผดิจากความจรงิ 
(5) ยาที่ใชช่ือไมเหมาะสมกบัวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคณุคาของ

ภาษาไทย 
คําส่ังไมรับข้ึนทะเบยีนตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 

*[มาตรา 83 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 84 บทบัญญัติมาตรา 83 ใหใชบังคบัแกการแกรายการทะเบียนตํารับยาโดยอนุโลม 

มาตรา 85* ใหผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรสง
รายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิต หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาที่ไดข้ึนทะเบยีนตํารับยาไวแตละ
ตํารับ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที ่31 มีนาคม ของปถัดไป 

ยาท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลวตํารับใดมิไดมีการผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
เปนเวลาสองปติดตอกัน ใหทะเบยีนตํารับยานั้นเปนอนัยกเลกิ 

*[มาตรา 85 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 86* ยาใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานั้นไมมีสรรพคุณ
ตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภยัแกผูใช หรือเปนยาปลอมตามมาตรา 72 (1) หรือยานัน้ไดเปลี่ยนไป
เปนวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิตเพื่อจําหนายซ่ึงอาหารที่
ควบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบยีนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนทีสุ่ด 

*[มาตรา 86 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 86 ทว*ิ เพื่อคุมครองความปลอดภยัของผูใชยา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลวไดตามทีเ่ห็นสมควรหรือตามความ
จําเปน 

*[มาตรา 86 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 87 ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสาํคัญ ให
ผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคญัการขึ้นทะเบยีนตํารับยาภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทนใบสําคัญใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 11 

การโฆษณา 
--------- 

มาตรา 88  การโฆษณาขายยาจะตอง 
(1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด 

บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธ์ิหรือหายขาด หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มี
ความหมายทํานองเดียวกนั 

(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกนิความจริง 
(3) ไมทําใหเขาใจวามวีัตถุใดเปนตวัยาหรือเปนสวนประกอบของยา ซ่ึงความจริงไมมีวัตถุหรือ

สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 
(4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทาํใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
(5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบาํรุงกามหรือยาคุมกําเนิด 

(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 

(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรคที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 

*ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากบัยาและความใน (1) 

(4) (5) (6) (7) และ (8) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

*[ความในวรรคทายของมาตรา 88 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.

2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 88 ทว*ิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสยีง เครื่องขยายเสยีง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย
ภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 

(1) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนญุาตกําหนด 

*[มาตรา 88 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 89 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความ
ทุกขทรมานของผูปวย 

มาตรา 90 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวลั 

มาตรา 90 ทว*ิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอํีานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการ
โฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 

*[มาตรา 90 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

 

หมวด 12 

พนักงานเจาหนาที่ 
--------- 

มาตรา 91* ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร หรือ

สถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเปนตวัอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห 
(3) ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้อาจเขาไปใน

สถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบยาและอาจยดึหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใชท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด 

ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวกับยาดังกลาวได 
(4) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยา ท่ีนําไป ตรวจสอบหรือวเิคราะหตาม 

(2) ใหประชาชนทราบ โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  ท้ังนี้ เพื่อประโยชนแกการคุมครองความ
ปลอดภัยของผูใชยา 

(5) ในกรณีท่ีปรากฏตอพนกังานเจาหนาท่ีวายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใชยา หรืออาจเปน
อันตรายตอผูใชยา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเกบ็หรือส่ังใหผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับอนุญาตขายยา หรือ
ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกลาวของตนคืนภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาทีก่ําหนด และมีอํานาจทําลายยาดังกลาวเสียได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรในสถานที่ดังกลาวอํานวยความ
สะดวกใหตามควรแกกรณ ี

*[มาตรา 91 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 92 ในการปฏิบัติการตามหนาที่พนกังานเจาหนาท่ีตองแสดงบตัรประจาํตัวเมื่อบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 93 ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตามมาตรา 91 ถาไม
ปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคด ีหรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรอืผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด หรือวันทีท่ราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันท่ี
ศาลพิพากษาถงึที่สุด แลวแตกรณ ีใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

ถาส่ิงที่ยึดไวนัน้เปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือจะเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษาเกนิราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาที่จะจัดการขายทอดตลาด ยานั้นรวมทั้งภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน 

มาตรา 94 ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด 13 

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

--------- 

มาตรา 95  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยีสิ่บวัน หรือในกรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงทีสุ่ดก็ได 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีและระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตนัน้จะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

มาตรา 96 เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือมาตรา 48 ผู
อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีและจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองป
นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเหน็สมควร 

มาตรา 97 คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ และในกรณไีมพบตัวผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรบัคําส่ังดังกลาว ใหปดคําส่ังไว ณ ท่ีเปดเผยเห็น
ไดงายท่ีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และใหถือวาผูรับอนุญาต
ไดทราบคําส่ังนั้นแลวต้ังแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะโฆษณาในหนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอ่ืน
อีกดวยกไ็ด 



มาตรา 98 ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาต
กอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนท่ีพอใจวาผูรับอนุญาต ซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามพระราชบญัญัตินี้แลว 

มาตรา 99 ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ทราบคําส่ังรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือใหแกไขคําส่ังของผู
อนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึง่ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา 100 ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซ่ึง
ผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่ไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันทีไ่ดทราบคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 
 

หมวด 14 

บทกําหนดโทษ 

-------- 

มาตรา 101 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา 102* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงหาพันบาท 

*[มาตรา 102 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 103* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 21 ทว ิมาตรา 22 

มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

*[มาตรา 103 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 104* ผูรับอนุญาตผูใดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร
ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายแุลวโดยมิไดยืน่คําขอตออายใุบอนุญาตตองระวางโทษปรับเปนรายวนัวันละหนึ่ง
รอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนญุาตขาดอาย ุ

*[มาตรา 104 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 105* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 26 ทว ิหรือมาตรา 27 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่บาท 

*[มาตรา 105 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 105 ทว ิผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 27 ทว ิหรือมาตรา 59 ทวิ ตองระวางโทษปรบัตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่บาท 

*[มาตรา 105 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 106 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 60 

มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 81 หรือมาตรา 87 ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท 

มาตรา 107 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนับาทถึงหาพัน
บาท 

มาตรา 107 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 33 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท 

*[มาตรา 107 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 108 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 หรือ มาตรา 64 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท 

มาตรา 109* ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 

มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนับาทถึงหาพัน
บาท 

*[มาตรา 109 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 110* ผูใดฝาฝนมาตรา 45 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

*[มาตรา 110 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 111 ผูใดฝาฝนมาตรา 46 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา 112* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 53 หรือมาตรา 62 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนั
บาทถึงสามพันบาท 

*[มาตรา 112 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 113* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือมาตรา 56 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวนัละหนึ่งรอย
บาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

*[มาตรา 113 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 113 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 54 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท 

*[มาตรา 113 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 114 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึง่พันบาทถึงหาพันบาท 



มาตรา 114 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 63 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท 

*[มาตรา 114 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 115 ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 70 ตองระวางโทษปรบัตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 

มาตรา 116* ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา 71 ตองระวางโทษปรบัตั้งแต
หารอยบาทถึงสองพันหารอยบาท 

*[มาตรา 116 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 117  ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป
ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่บาทถึงหาหมื่นบาท 

*การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา 73 (2) (3) หรือ (4) อันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ถา
ผูผลิตสามารถพิสูจนไดวายานั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกผูใชยาตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป และปรับไมเกนิ
สองหมื่นบาท 

*[ความในวรรคสองของมาตรา 117 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.

2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 118* ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบยีนตํารับยาอนัเปนการ
ฝาฝนมาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดผลิตยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอนัเปนการฝาฝนมาตรา 72 (5) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 118 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 119 ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาปลอมอันเปนการฝาฝน
มาตรา 72 (1) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึง่กระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหาพันบาท 

มาตรา 120* ผูใดขาย หรือนาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาผิดมาตรฐานหรือยาที่
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบยีนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามป
และปรับไมเกนิหาพันบาท 

ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอนัเปนการฝา
ฝนมาตรา 72 (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําตามวรรคหนึง่และวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาที่รัฐมนตรีส่ัง
เพิกถอนทะเบยีนตํารับยา หรือยาที่ทะเบยีนตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

*[มาตรา 120 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 121 ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาเสื่อมคุณภาพอนัเปนการฝาฝน
มาตรา 72 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึง่กระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สามพันบาท 

มาตรา 122 ผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาที่มิไดข้ึนทะเบียนตํารับ
ยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 122 ทวิ* ผูใดฝาฝนมาตรา 75 ทว ิตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหา
หม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 122 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 123 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 79 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปหรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 123 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแต
หนึ่งพันบาทถงึหาพันบาท และใหปรับเปนรายวนัอีกวนัละรอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

*[มาตรา 123 ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 123 ตรี* ผูรับอนุญาตผูใดสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตหรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งอันเปนเท็จตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามเดอืนหรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือท้ังจาํทั้งปรับ 

*[มาตรา 123 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 124* ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 มาตรา 88 ทว ิมาตรา 89 หรือมาตรา 90 

ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท 

*[มาตรา 124 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 124 ทวิ* ผูใดฝาฝนคําส่ังใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ซ่ึงส่ังตามมาตรา 90 ทว ิตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกนิหาพันบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

*[มาตรา 124 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 125* ผูใดขัดขวางหรอืไมใหความสะดวกแกพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติการตามหนาที่
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 91 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

*[มาตรา 125 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 125 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรระหวางทีใ่บอนุญาตใหผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีของ
ตนถูกส่ังพักใชตามมาตรา 95 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

*[มาตรา 125 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 

มาตรา 126 เม่ือมีการลงโทษตามมาตรา 101 มาตรา 111 มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 119  

มาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ใหริบยา เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะหรือหีบ
หอบรรจุยาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีใหแกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 126 ทวิ* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับ
ได 

*ในกรณีมีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิด
ไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายจะ
เปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผดิยินยอมใหส่ิงที่ยึดไวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

*[มาตรา 126 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และ
ความในวรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)] 

 

บทเฉพาะกาล 
--------- 

มาตรา 127  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามกฎหมายวาดวยการขายยากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอาย ุถาผูไดรับใบอนุญาตดงักลาวประสงคจะผลิตยา 
ขายยาหรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตอไป และไดยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้แลวให
ดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนญุาตไดแจงให
ทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวนันับแตวันทีไ่ดรับใบอนุญาต 

ถาผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะประกอบธุรกิจนั้น
ตอไป หรือไดยื่นคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตผูอนุญาตไมอนุญาต จะขายยาของตนที่เหลืออยู
แกผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีใ่บอนุญาตเดิมส้ินอายุ หรือ
วันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาต แลวแตกรณ ีเวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดงักลาวให 

มาตรา 128  ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาที่ไดออกใหตามกฎหมายวาดวยการขายยากอน
วันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายดุงัตอไปนี ้

(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวใน พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2506 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2512 



(2) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวใน พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 2508 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2513 

(3) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวภายหลัง พ.ศ. 2508 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2514 

มาตรา 129 ภายในสามปนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดายาที่ผลิต ขาย หรือนํา
หรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการขายยากอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) มาตรา 26 (5) มาตรา 27 (3) มาตรา 57 (2) 

มาตรา 58 (2) และมาตรา 59 (2) แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 

อัตราคาธรรมเนียม* 

--------- 

ก. ประเภทยาแผนปจจุบัน 

(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน     ฉบับละ 10,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน     ฉบับละ  3,000 บาท 

(2 ทวิ)*ใบอนญุาตขายสงยาแผนปจจุบัน    ฉบับละ  3,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ
ฉบับละ  2,000 บาท 

(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ฉบับละ  2,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 20,000 บาท 

(6) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยาที่ขอข้ึนทะเบยีน  คร้ังละ  1,000 บาท 

(7) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน   ฉบับละ  3,000 บาท 

(8) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ    100 บาท 

(9) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน  ฉบับละ    100 บาท 

ข. ประเภทยาแผนโบราณ 

(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ     ฉบับละ  5,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ     ฉบับละ  1,500 บาท 

(3) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 10,000 บาท 

(4) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยาที่ขอข้ึนทะเบยีน  คร้ังละ    500 บาท 



(5) ใบสําคัญในการขึ้นทะเบยีนตํารับยาแผนโบราณ   ฉบับละ  1,500 บาท 

(6) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ    100 บาท 

(7) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ  ฉบับละ    100 บาท 

ค. อ่ืน ๆ 

(1) การตออายใุบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละ
ฉบับ 

(2) การตออายใุบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบยีนตํารับยาแตละประเภท 

*[อัตราคาธรรมนียมทาย แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 

พ.) และขอ 2 ทว ิใน ก.ประเภทยาแผนปจจุบัน เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.

2530/278/1 พ.)] 

------------------------------------------------------ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการขายยาซึ่งใชบังคับ
อยูในขณะนี ้ยังมีการควบคุมกิจการเกี่ยวกบัการผลิตยา ขายยา และนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ตลอดจน
การควบคุมใหมีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอนัตราย และสวนอื่น ๆ อีกท่ียงัไมรัดกุมและเหมาะสมแก
ภาวการณในปจจุบัน จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของประชาชน 

---------------------- 

ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับที่ 321 

โดยท่ีพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูอนญุาตการ
ผลิตยา การนาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และการขายยาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี บัดนี้เหน็สมควรโอน
ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมสาธารณสุข หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้
 

บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

ขอ 2  ประกาศของคณะปฏิวติัฉบับนี้ไมกระทบกระทั่งใบอนุญาตที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 

[รก.2515/190พ./92/13 ธันวาคม 2515] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 3 แหงพระราชบญัญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2517 ไดปรับปรุง



สวนราชการระดบักรมสังกดักระทรวงสาธารณสุขใหม และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน หนี ้ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของกรมการแพทยและอนามัย และกรมสงเสริม
สาธารณสุขไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอกรมอนามัย และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2517 ไดโอนอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับ
ราชการของกรมสงเสริมสาธารณสุขและอํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีก่รมสงเสริมสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับกองควบคุมอาหารและยา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวแตกรณ ีทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 321 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในการนี้
จําตองแกไขบทนิยามคําวา "ผูอนุญาต" เสียใหมใหตรงตามหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงสาธารณสุขท่ีได
มีการปรับปรุงใหมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

[รก.2518/42/6พ./20 กุมภาพนัธ 2518] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 45) 

มาตรา 45  ภายในสามปนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดายาที่มีช่ือหรือตํารับยาอยู
ในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1) ใหผูรับอนุญาตดําเนนิการผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรตอไปได โดยใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมาตรา 79 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไข 

 

 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมิใหถือวาเปนการฝาฝนมาตรา 72 (4) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตินี้ 

[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 46) 

มาตรา 46  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุท่ีกาํหนดไวในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยานั้น 

ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เคยไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน
ตํารับยาตามวรรคหนึ่ง จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตาํรับยาสิ้นอาย ุเมื่อไดยืน่คําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมรับข้ึนทะเบยีนตํารับยานั้น 

[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 47) 



มาตรา 47  ในระหวางระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ 
   ใชบังคับในกรณีท่ีผูรับอนญุาตขายยาแผนปจจุบันหรือผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจบัุน 

   เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลว 
   กอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับรายใด ยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา 21 

   หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 

   บัญญัตินี้ แลวแตกรณ ีเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอด 

   เวลาที่เปดทาํการไดใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี ้
          (1) สําหรับผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ใหจดัใหมีเภสัชกรตามที่ 
   กําหนดไวในมาตรา 21 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 

   โดยพระราชบัญญัตินี้ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมง 
   ติดตอกันในเวลาเปดทําการ 
          (2) สําหรับผูอนุญาตขายยาแผนปจจบัุนเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใช 
   ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหจัดใหมีผูปฏิบัติการตามมาตรา 22 แหง 
   พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ประจํา 
   อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงตดิตอกันในเวลาเปดทําการ 
            [รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 

        ---------------------- 

    

 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 48) 

มาตรา 48  ในกรณีท่ีผูรับอนญุาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไมใชยาอันตราย 
หรือยาควบคมุพิเศษ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตอยูแลวกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับรายใดยังไมอาจจัดหาบุคคล
ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทาํการได ใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวเขารับการอบรม 

หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อไดรับการอบรมเสร็จส้ินแลว ให
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยูเฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตขายยาที่ไดมอบหมายใหผูนัน้เขารับการอบรม
เทานั้น โดยใหเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จส้ินภายในหาปนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช
บังคับ 



หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจายท่ีผูเขารับการอบรมตอง
เสีย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ในสวนที่เกีย่วกับการใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยา ท้ังในดานผูรับอนุญาต อํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ และในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพของยารวมทั้งวิธีการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณาขายยา     
ยังไมเหมาะสมแกสี ถานการณในอันทีจ่ะคุมครองและใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาอยางพอเพียง  
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 (มาตรา 3) 

มาตรา 3 ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา 47 (1) แหงพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2522 ในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันซ่ึงไดรับอนญุาตอยูแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา 21 เปนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการ
อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงตดิตอกนัในเวลาเปดทําการ ออกไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2529 

 

ในระหวางการขยายระยะเวลาการใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ถารัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาเหน็วา ในทองที่ใดมคีวามสมควรที่จะใหผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบันตามวรรคหนึ่งตองจดัใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการตามมาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทองที่นั้นเปนทองที่ท่ีตองจัดใหมีเภสัชกร 
ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการตามมาตรา 21 ไดโดยใหมีผลใชบังคับในวนัที่ระบไุวในประกาศดังกลาว แตจะ 
ใชบังคับกอนเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมได 

[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลาใชบังคับบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ท่ีบัญญัติผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

ซ่ึงไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) ฯ ใชบังคับที่ยังไมอาจจัดหาเภสัชกรเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการไดตามที่กําหนดไวตามมาตรา 21 แตตองจดั



ใหมีเภสัชกรประจําสถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชัว่โมงตดิตอกนัในเวลาเปดทําการนั้น จะสิ้นสุดลงใน
วันที ่13 พฤษภาคม 2527 แตสภาพการณในปจจุบัน จํานวนเภสัชกรที่มีอยูยังไมเพยีงพอ ทําใหผูรับอนุญาต    

ขายยาแผนปจจุบันซ่ึงไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใชบังคับจํานวน
มาก ไมอาจจดัหาเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได  

สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับบทเฉพาะกาลในสวนที่เกีย่วกับการใหผูรับอนุญาตขายยา
แผนปจจุบันตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา 21 ปฏิบัติการอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมง
ติดตอกันในเวลาเปดทําการออกไปอีกะยะหนึ่ง ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาทองที่ใดมีเภสัช
กรเพียงพอทีจ่ะกําหนดใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตองจัดใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
ตามมาตรา 21 ได กใ็หรัฐมนตรี ฯ  มีอํานาจกําหนดทองทีน่ั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 45) 

มาตรา 45  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ ถายังไมอาจจดัหาบุคคลตามมาตรา 22  แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 มาเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทาํการได ใหผูรับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิเขารับการ
อบรม หรือมอบหมาย ใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดรับการอบรมแลว ให
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยู  เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตที่ไดมอบหมายใหผูนัน้เขารับการอบรมเทานั้น โดยให
เปนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่งใหกระทําใหเสร็จส้ินภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เมื่อพนกําหนดดังกลาวจะจัดอบรมอกีไมไดหลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขาอบรม และคาใชจายท่ี
ผูเขาอบรมตองเสียใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดในกรณีผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ ซ่ึงมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติ 

การตามวรรคหนึ่งยายที่ต้ังสถานที่ขายยา หรือในกรณีท่ีผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจบัุนเฉพาะ
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษมีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูประกอบกิจการขายยา       สืบตอ
จากผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษเดิม ซ่ึงมีผูสําเร็จ
หลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาปฏิบัติการตามวรรคหนึง่ ใหถือวาสถานที่ขายยาทีย่ายท่ีต้ัง หรือสถานที่ขายยาที่
ผูรับอนุญาตมีหลักฐานแสดงไดดังกลาว เปนสถานที่ขายยาทีใ่หผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมประจําอยูตามวรรค
หนึ่งตอไปได   เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูเขารับการอบรม
แลวตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัตินี้เขารับการอบรม
เพิ่มพูนความรูไดอีกเปนครั้งคราวตามที่เหน็สมควร 



[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 

-------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 46) 

            มาตรา 46  ใหนํามาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  มาใชบังคับแกผูรับอนญุาตขาย
ยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตาม
มาตรา 48  แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตินี้ เปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ในการแสดงหลักฐานของผูสําเร็จหลักสูตรการอบรม
นั้นติดไว ณ  สถานที่ขายยาโดยอนุโลม 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 

---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 47) 

มาตรา 47 ใหนํามาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาใชบังคับแกผูสําเร็จหลักสตูร
การอบรมตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
นี้ ในการปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคมุพิเศษโดยอนโุลม 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 

---------------------- 

 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะ
วัตถุ พุทธศักราช 2483 มีบทบัญญัติซํ้าซอนกับกฎหมายวาดวยยา สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว และโดย
ท่ีกฎหมายวาดวยยายังไมมีบทบัญญัติท่ีจะใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยาเพยีงพอ เชน ไมมีบทบัญญัติหาม
การขายยาชดุ ไมมีการควบคมุการผลิตยาแผนโบราณที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน  และบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 



หน้า   ๓๑ 

เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๐๗ ในระหว่างที่มีการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   

หรือในระหว่างที่วัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามมาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง   
ห้ามผู้ใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น  หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  เลขาธิการมีอํานาจผ่อนผันการใช้บังคับ
มาตรการควบคุมตามมาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  เก่ียวกับการนําผ่าน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๙ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว 
ไปยังบุคคลอ่ืนหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเข้า  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๑๐ ในการส่งออกแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   

ให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่สง่ออกนั้นหนึ่งฉบับ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามนําเข้าไปยังประเทศน้ัน  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดการห้ามนําเข้าของประเทศนั้น 

มาตรา ๑๑๒ ห้ามผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนําเข้าตามมาตรา  ๑๑๑  
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออก 
จากเลขาธิการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑๓ การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในปริมาณ
พอสมควรเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ 
ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเข้า  
ส่งออก  หรือนําผ่านตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา  ๑๑๓  ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควร  
เพื่อมิให้วัตถอุอกฤทธิ์นั้นสูญหายหรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ 



 
พระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 

______ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2541 
เปนปท่ี 53 ในรัชกาลปจจุบัน 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ  ใหประกาศวา 
          โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  

 ซ่ึงมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน 

ยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี ้
 

          มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541” 

 

          มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 

          

          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 

 

          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

          “สถานพยาบาล” หมายความวา  สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไวเพ่ือการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพ       

เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือการประกอบ



วิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรมท้ังน้ี  โดยกระทําเปนปกติธุระ  ไม
วาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม  แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวย
ยา  ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
          “ผูปวย” หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 
          “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
          “ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
          “ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ  ทันตกรรม  เภสัชกรรม  หรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  หรือ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
          “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนผูปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

          “ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย 
          “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล 

          “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

          มาตรา 5  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง  ทบวง  กรม 

 กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการ
บริหารสวนทองถ่ิน  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 

          มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี  ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัติน้ียกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอ่ืนตลอดจนออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

          กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี  เมื่อไดประกาศในราช 

กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
                                      

 

 



หมวด 1 

คณะกรรมการสถานพยาบาล 

______ 

          มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา  “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 

 ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการแพทย 
อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย   อธิบดี
กรมสุขภาพจิต  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  และผูแทนสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง  กับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  ดังตอไปน้ี 

                 (1)  ผูประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะจํานวนสามคน  และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชพี  ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพน้ันสภาละหน่ึงคน 

                 (2)  ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคน  ซ่ึงในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากผูดําเนิน 

การอยางนอยหน่ึงคน  แตไมเกินสามคน 

          ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

          มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7  อยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงต้ังอีกได 
          ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอีกในระหวางท่ีกรรมการผูทรง 
คุณวุฒิอ่ืนซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

 

          มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 7  พนจากตําแหนง  เม่ือ 
                 (1)  ตาย 
                 (2)  ลาออก 
                 (3)  รัฐมนตรีใหออก 

                 (4)  เปนบุคคลลมละลาย 
                 (5)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                 (6)  พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ  ผูประกอบวิชาชีพ  ผูดําเนินการใน
กรณีท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในฐานะน้ัน 



                 (7)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุดให
จําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

          ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืน
เปนกรรมการแทนและใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งก็ได 
 

          มาตรา 10  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

          ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม  ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

          การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด 

 

          มาตรา 11  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา  ใหความเห็นและใหคาํแนะนําแก
รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเร่ืองดังตอไปน้ี 

                 (1)  การออกกฎกระทรวง  หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                 (2)  การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  การดําเนินการสถานพยาบาล 

 การปดสถานพยาบาล  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

                 (3)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 

                 (4)  การควบคุมหรือการพิจารณาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินการ
สถานพยาบาล 
                 (5)  เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 
 

          มาตรา 12  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในขอบเขตแหงหนาท่ีของคณะกรรมการได 
          ใหนํามาตรา 10 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

          มาตรา 13  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี  คณะกรรมการและคณะ 



อนุกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนตามมาตรา 12 มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหน่ึง
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของหรือส่ิงใดมาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาได 
                                            

หมวด 2 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 
_______ 

 

          มาตรา 14  สถานพยาบาลมี 2 ประเภท  ดังตอไปน้ี 

                 (1)  สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 

                 (2)  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 

          ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหน่ึงและลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาลใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 15  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด
มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 

          มาตรา 16  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล  เวนแตไดรับใบอนุญาต
จากผูอนุญาต 

          การขอ  การออกใบอนุญาต  และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 17  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 

                 (1)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
                 (2)  มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย     
                 (3)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุด
ใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

                 (4)  ไมเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 (5)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 (6)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

          ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอรับอนุญาต  ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลน้ันตองมี



คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหน่ึงดวย 
 

          มาตรา 18  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู
อนุญาต  จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปน้ีโดยถูกตองครบถวน
แลว 
                 (1)  มีแผนงานการจัดต้ังสถานบาลท่ีไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ 
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (2)  มีสถานพยาบาลตามลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 14 

                 (3)  มีเคร่ืองมือ  เครื่องใช  เวชภัณฑหรือยานพาหนะท่ีจําเปนประจําสถาน 

พยาบาลน้ัน  ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                 (4)  มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
                 (5)  ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
          เพ่ือประโยชนแหงการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข  รัฐมนตรีโดย
คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให
ต้ัง  หรือมีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองท่ีใดทองท่ีหน่ึงได 
 

          มาตรา 19  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทิน
ของปท่ีสิบนับแตปท่ีออกใบอนุญาต 

          การขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินสุด  เมื่อไดยื่นคําขอแลว  ให
ผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได  จนกวาผูอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตให
ตออายุ 
          การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 20  ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ  ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียม
และเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนดหกเดือนใหผูอนุญาตดําเนินการตามมาตรา 49 ตอไป 

 

          มาตรา 21  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล  ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 ใหกระทําได  เม่ือไดรับอนุญาตจากผู



อนุญาต 

        

          การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 22  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสาม 

สิบวันนับแตวันท่ีผูรับอนุญาตตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป     

เม่ือผูอนุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7  

 ก็ใหผูแสดงความจํานงน้ันประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตน้ันส้ินอายุ  ในกรณี
เชนวาน้ีใหถือวา  ผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  ต้ังแตวันท่ีผูรับ
อนุญาตตาย 
          การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 23  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหน่ึง  เปนผูมีหนาท่ีควบคุม  ดูแล
และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 

 

          มาตรา 24  หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผู
อนุญาต 

          การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ  เง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 25  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผูอนุญาต
จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 

                 (1)  เปนผูประกอบโรคศิลปะ  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ  ผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือผูประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม  แตบุคคลเชนวาน้ันจะไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทใด  หรือ
สถานพยาบาลท่ีใหบริการทางการแพทยใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (2)  ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง  แตในกรณีท่ีเปนผูดําเนินการ
ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหน่ึง  จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการประเภทท่ีรับ
ผูปวยไวคางคืนอีกแหงหนึ่งไมได 
                 (3)  เปนผูท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 



 

          มาตรา 26  ถาผูดําเนินการพนจากหนาท่ีหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเกินเจ็ดวัน  

ผูรับอนุญาตอาจมอบหมายใหบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 25   ดําเนินการแทนไดไม
เกินเกาสิบวัน  ในกรณีเชนวาน้ีใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผู
อนุญาตทราบภายในสามวัน  นับแตวันท่ีเขาดําเนินการแทน 

          ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหน่ึง  ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูดําเนินการ 
 

          มาตรา 27  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  และผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแหง
หน่ึง ๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได 
 

          มาตรา 28  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของ
ปท่ีสองนับแตปท่ีออกใบอนุญาต 

          การขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   เมื่อไดย่ืนคําขอแลวให
ผูน้ันดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุ 
          การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

       มาตรา 29  ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  

ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต 

          คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

          ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  กอนท่ีรัฐมนตรีจะมคํีาวินิจฉัย
อุทธรณตามวรรคสอง  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  หรือ
ดําเนินการสถานพยาบาล แลวแตกรณี  ไปพลางกอนได  เม่ือผูขอตออายุใบอนุญาตรองขอ 

 

          มาตรา 30  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับอนุญาต
หรือผูดําเนินการ  แลวแตกรณี  แจงตอผูอนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
          การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 

          มาตรา 31  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  

สถานพยาบาลน้ัน 

 

          มาตรา 32  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปน้ี   ในที่เปดเผยและเห็นได
งาย  ณ  สถานพยาบาลน้ัน 

                 (1)  ชื่อสถานพยาบาล 

                 (2)  รายการเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ   
ทันตกรรม  เภสัชกรรม  หรือผูประกอบโรคศิลปะ  ซ่ึงประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลน้ัน 

                 (3)  อัตราคารักษาพยาบาล  คาบริการและสิทธิของผูปวยท่ีสถานพยาบาลตอง
แสดงตามมาตรา 33 วรรคหน่ึง 
          การแสดงรายละเอียดตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 33  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดชนิด
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวยซ่ึง
ผูรับอนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา 32 (3) 

          ผูรับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือคาบริการ
อ่ืนเกินอัตราท่ีไดแสดงไวมิได  และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิที่ไดแสดงไว 
 

          มาตรา 34  ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                 (1)  ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิด
ไปจากสาขา  ชั้น  หรือแผน  ท่ีผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต  หรือมิให
บุคคลอื่นซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
                 (2)  ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม  กฎหมายวาดวย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม  หรือกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพเภสัชกรรม  แลวแตกรณี 

                 (3)  ควบคุมและดูแลมิใหมีการรับผูปวยไวคางคืนเกินจํานวนเตียงตามท่ีกําหนด
ไวในใบอนุญาต  เวนแตกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกผูปวย 
                 (4)  ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด  เรียบรอย  ปลอดภัย  และมีลักษณะอัน
เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล 



 

          มาตรา 35  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน  ดังน้ี 

                 (1)  จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
                 (2)  จัดใหมีเคร่ืองมือ  เครื่องใช  ยา  และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถาพยาบาลนั้น  

ตามชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (3)  จัดใหมีและรายงานหลักฐานเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผูปวย  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบไดไมนอยกวาหาป
นับแตวันท่ีจัดทํา 
                 (4)  ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 15 

 

          มาตรา 36  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลใหมี
การชวยเหลือเยียวยาแกผูปวย   ซ่ึงอยูในสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษา 
พยาบาลโดยฉุกเฉิน  เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชพีและตามประเภท
ของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 

          เม่ือใหการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยตามวรรคหน่ึงแลว  ถามีความจําเปนตองสงตอ
หรือผูปวยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอ่ืน  ผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการตองจัดการใหมีการจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

          มาตรา 37  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือยินยอมให
ผูอ่ืนใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให 
บริการตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

          มาตรา 38  หามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอม
ใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใด ๆ  ซึ่งชื่อ  ท่ีต้ังหรือกิจการของสถานพยาบาล 
 หรือคุณวุฒิ  หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผู
มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน  โดยใชขอความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความ
จริง  หรือนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาล 
          ผูอนุญาตจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ   วิธีการ  และเงื่อนไขสําหรับการโฆษณาตาม



ความในวรรคหนึ่งก็ได 
 

          มาตรา 39  ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา 38  ผูอนญุาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหผูโฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได 
 

          มาตรา 40  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต  หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม  หรือ
ดัดแปลงอาคารเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถาน 

พยาบาลใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

          การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

          มาตรา 41  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการท่ี
อ่ืน ใหดําเนินการเสมือนเปนผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม 
 

          มาตรา 42  เม่ือมีการเปล่ียนตัวผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล  ตามมาตรา 18 (4) 

 ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
การเปล่ียนน้ัน 

 

          มาตรา 43  ภายใตบังคับมาตรา 18 (5)  การเปล่ียนช่ือสถานพยาบาลตองไดรับอนุญาต
จากผูรับอนุญาต 

 

          มาตรา 44  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปนหนังสือ
และจัดทํารายงานท่ีจะปฏิบัติเก่ียวกับผูปวยใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
          เม่ือไดรับแจงตามวรรคหน่ึง  ผูอนุญาตมีอํานาจส่ังใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติอยาง
หน่ึงอยางใดกอนเลิกกิจการก็ได   ท้ังน้ี  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของ
ผูปวยในสถานพยาบาลน้ันเปนสําคัญ 

 

          มาตรา 45  ใหผูอนุญาตจัดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล  
และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ีโดยสมํ่าเสมอ  
ในการน้ีถาพบวาสถานพยาบาลตลอดจนเคร่ืองมือ  เครื่องใช  ยาและเวชภัณฑของสถาน 



พยาบาลน้ันมีลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูท่ีอยูในสถานพยาบาลหรือผูท่ีอยูใกลเคียง
กับสถานพยาบาล  ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับอนุญาตแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 
          ใหนํามาตรา 53 และมาตรา 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                             

หมวด 3 

พนักงานเจาหนาท่ี 

______ 

          มาตรา 46  ในการปฏิบัติหนาท่ี   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
                 (1)  เขาไปในอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมเีหตุอันควร
สงสัยวาเปนสถานพยาบาลท่ีไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

                 (2)  เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให
การเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

                 (3)  มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล  หรือเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลมาใหถอยคําหรือช้ีแจงหรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
                 (4)  ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือส่ิงของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 

          ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง  ใหผูรับอนุญาต
ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เจาหนาท่ีของสถานพยาบาล  หรือบุคคล
ซ่ึงอยูในสถานพยาบาลน้ันอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

          มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
          บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 48  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูอนุญาตและพนกังานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                       

 

 

 

 



หมวด 4 

การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

______ 

          มาตรา 49  เม่ือปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามพระราช 

บัญญัติน้ี   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณ ี

 ระงับหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  แตท้ังน้ีไมเปนเหตุลบลาง
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

          มาตรา 50  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ  กระทําการหรือละเวนกระทําการ
อยางใด ๆ  จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย  ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูท่ี
อยูในสถานพยาบาล  หรือผูท่ีอยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผู
อนุญาตตามมาตรา 45  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49  ใหผู
อนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการช่ัวคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูก 

ตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

          ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
แลว  ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปดสถานพยาบาล 
 

          มาตรา 51  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตอง 
หามตามมาตรา 17  หรือมาตรา 25  แลวแตกรณี  หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไม
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา 50  ใหผูอนุญาตโดย
คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได 
          ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราช 
บัญญัติน้ี  และผูอนุญาตเห็นวาเปนกรณีรายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษา 
พยาบาลผูปวยตอไป  ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผูน้ันได 
 

          มาตรา 52  เพ่ือประโยชนในการคุมครองดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในกรณีท่ี 

                 (1)  ผูรับอนุญาตตาย  และไมมีผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู
แสดงความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ท้ังน้ี  ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 22 

                 (2)  ผูอนุญาตมีคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการช่ัวคราวตามมาตรา 50 หรือมีคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 51 



          ผูอนุญาตอาจมีคําสัง่ใหสถานพยาบาลนั้น  อยูในความควบคุมของคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได 
 

          มาตรา 53  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49 หรือของผูอนุญาตตามมาตรา 
50 หรือมาตรา 51 ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูรับอนุญาตหรือผู 
ดําเนินการ  ณ  ภูมิลําเนาของผูน้ัน  แลวแตกรณี  ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  
ใหจัดการปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานพยาบาล  และใหถือวาผูนั้นได
ทราบคําส่ังน้ันแลวต้ังแตวันท่ีปดคําส่ัง 
          คําสั่งของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ โดยวิธีอ่ืนใดอีก
ดวยก็ได 
 

          มาตรา 54  ผูใดถูกเพกิถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะ
พนกําหนดสองปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

          มาตรา 55  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49 หรือของผูอนุญาตตามมาตรา  
50 หรือมาตรา 51 ผูท่ีไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ทราบคําสั่ง 
           คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

                                                  

หมวด 5 

บทกําหนดโทษ 

______ 

          มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 

          มาตรา 57  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 24   วรรคหน่ึง  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  และศาลจะส่ังริบ
บรรดาส่ิงของท่ีใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 
 

          มาตรา 58  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 39 หรือมาตรา 45 หรือ 



คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 49 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 59  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31   มาตรา 32 มาตรา 40 

หรือมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 

          มาตรา 60  ผูรับอนุญาตผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจัดใหมีผู 
ดําเนินการตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสีห่ม่ืน
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 61  ผูใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนุญาตทราบ  แตไมแจงภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 42 หรือมาตรา 44  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
หมื่นบาท 

 

          มาตรา 62  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 33 วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท 

 

          มาตรา 63  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามมาตรา 34 (1) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 64  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม   มาตรา 34 (3) หรือ (4)  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 

          มาตรา 65  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 34 (2) 

หรือมาตรา 35 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 

 

          มาตรา 66  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 36   ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 67  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 37   ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท 



 

          มาตรา 68  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 38   ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท  และใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทนับแตวันท่ีฝา ฝน  ท้ังน้ี   

จนกวาจะระงับการโฆษณาดังกลาว 
 

          มาตรา 69  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 44 วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 70  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เจาหนาท่ี
ของสถานพยาบาล  หรือบุคคลซ่ึงอยูในสถานพยาบาล  ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา 46  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 

 

          มาตรา 71  ผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางท่ีสถานพยาบาลน้ันถูกส่ัง
ปดช่ัวคราวตามมาตรา 50  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ  และใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

 

          มาตรา 72  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามมาตรา 52  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 73  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  หรือ
เจาหนาที่ของสถานพยาบาลผูใด  จัดทําหรือยินยอมใหผูอ่ืนจัดทําหลักฐานเก่ียวกับคารักษา 
พยาบาลและคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค  เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล  หรือเอกสารกรณีอ่ืนอันเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอันเปนเท็จ  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          มาตรา 74  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติ
บุคคลกรรมการผูจัดการ  หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลน้ันไดกระทําโดยตนมิไดรู
เห็นหรือยินยอม 

 



          มาตรา 75  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพ 

มหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม  โดยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน 

          บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือท่ีมีโทษจําคุกไม
เกินหน่ึงป  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดมีีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  ถาเห็นวาผูตองหา
ไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก  ในการน้ีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบ 

หมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียวตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
          เม่ือผูตองหาไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบปรับใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษตามวรรคสอง  
และผูน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

                                         

บทเฉพาะกาล 

________ 

          มาตรา 76  ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน 

พยาบาลท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504  ใหถือวาเปนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี   และใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของปท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ 

 

          มาตรา 77  บรรดากฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาน 

พยาบาล พ.ศ. 2504  และยังใชบังคับอยูในวันพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี  จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
               ชวน หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม 

_______ 

 



   1. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

        ประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน                       ฉบับละ     1,000 บาท 

 

   2. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

        ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 

         (ก) ไมเกิน 10 เตียง                                           ฉบับละ     2,000 บาท 

         (ข) เกิน 10 เตียง แตไมเกิน 25 เตียง                  ฉบับละ     5,000 บาท 

         (ค) เกิน 25 เตียง แตไมเกิน 50 เตียง                  ฉบับละ    10,000 บาท 

         (ง) เกิน 50 เตียง แตไมเกิน 100 เตียง                 ฉบับละ    20,000 บาท                                                      

         (จ) เกิน 100 เตียง                                              ฉบับละ    20,000 บาท และ 
           ใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ       100 บาท 

   3. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

        ประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน                        ฉบับละ      500 บาท 

   4. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

        ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 

         (ก) ไมเกิน 10 เตียง                                            ฉบับละ     1,000 บาท 

         (ข) เกิน 10 เตียง แตไมเกิน 25 เตียง                   ฉบับละ     2,500 บาท 

         (ค) เกิน 25 เตียง แตไมเกิน 50 เตียง                   ฉบับละ     5,000 บาท 

         (ง) เกิน 50 เตียง แตไมเกิน 100 เตียง                 ฉบับละ    10,000 บาท                                                     

         (จ) เกิน 100 เตียง                                               ฉบับละ    10,000 บาท และ 
            ใหคิดคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนสําหรับท่ีเกิน 100 เตียง เตียงละ        50 บาท 

   5. การตออายุใบอนุญาต  คร้ังละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ แตละฉบับ  

   6. ใบแทนใบอนุญาต                                                 ฉบับละ   200 บาท 

   7. การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต                       คร้ังละ   100 บาท 

   8. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล    ปละ  10,000 บาท 

   _____________________________ 

   หมายเหต ุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลไดใชบังคับต้ังแต พ.ศ. 2504 นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไม
สอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรท่ีจะดําเนินการ
ควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาล
มากย่ิงข้ึนในเร่ืองเก่ียวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ  การเลิก  การยาย  การปดสถาน 



พยาบาล  การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล  ตลอดจนกําหนด
อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลและกําหนดหนาท่ี
ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมท้ังใหมีการกําหนด
จํานวนสถานพยาบาลท่ีจะใหจัดต้ังไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดในทองท่ีใด
ทองท่ีหน่ึงได  เพ่ือใหมีการประกอบกิจการในลักษณะท่ีใหบริการทางสาธารณสุขท่ีเปน
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลให
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๓ 

มาตรา ๔๔  ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติใน
การประชุมคร้ังใด ใหสมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมคร้ังนั้นตอ
เจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดตามแบบ
และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด 

นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจะกําหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอให
หนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช.เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

 
หมวด ๕ 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๔๖  ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ เ พ่ือใช เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตรและการดํา เนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  
รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร
ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 
 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้
นนัหรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้นัได ้ เช่น  ลายพมิพน์วิมอื  แผ่นบนัทกึ
ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่
กรรมแลว้ดว้ย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปน ี
 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ
หุน้นนัคนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 
 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 
 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 
 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง
ดา้ว 
  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้
ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 
 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิ ีและมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตันิ ี
 กฎกระทรวงนนั  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขนึในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี
 

 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง
อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน
บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้
 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ
เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ
ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 
 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน ี
 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ
หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านนั  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 
 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ
ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนนั 
 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปน ี
  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้
  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 
  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ
  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 
  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 
  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 
 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 
 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ
ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 
 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ
ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ
กรณีที่ขอขอ้มลูนนัเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 
 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่
ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ
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æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫

¡“µ√“ Û/Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ò/Ò (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ®÷ß∑√ß

æ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√

°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„π‡√◊ËÕß„¥ ¡§«√∑’Ë à«π√“™°“√„¥®–ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕ„¥

·≈–®–µâÕß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß °.æ.√.

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
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ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«π√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß

°√¡ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’ËÕ¬Ÿà„π°”°—∫¢Õß√“™°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕß§å°√ª°§√Õß à«π

∑âÕß∂‘Ëπ

ç√—∞«‘ “À°‘®é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞«‘ “À°‘®∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

ç¢â“√“™°“√é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π à«π√“™°“√

¡“µ√“ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

À¡«¥ Ò

°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

¡“µ√“ ˆ °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ‰¥â·°à °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

(Ú) ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Û) ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Ù) ‰¡à¡’¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ

(ı) ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√„Àâ∑—πµàÕ ∂“π°“√≥å

(ˆ) ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√

(˜) ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

À¡«¥ Ú

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ ˜ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º“ ÿ°·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢Õßª√–™“™π §«“¡ ß∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬¢Õß

 —ß§¡ à«π√«¡ µ≈Õ¥®πª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»

¡“µ√“ ¯ „π°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π  à«π√“™°“√®–µâÕß¥”‡π‘π°“√

‚¥¬∂◊Õ«à“ª√–™“™π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√‘°“√®“°√—∞ ·≈–®–µâÕß¡’·π«∑“ß°“√∫√‘À“√√“™°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) °“√°”Àπ¥¿“√°‘®¢Õß√—∞·≈– à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜
·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞·≈–π‚¬∫“¬¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“

(Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‚¥¬´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â
·≈–¡ÿàß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢·°àª√–™“™π∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

(Û) °àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àåº≈¥’·≈–º≈‡ ’¬„Àâ§√∫∂â«π
∑ÿ°¥â“π °”Àπ¥¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë‚ª√àß„  ¡’°≈‰°µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ
„π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥®–¡’º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π  à«π√“™°“√µâÕß¥”‡π‘π°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß
ª√–™“™πÀ√◊Õ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë à«π√«¡®–‰¥â√—∫®“°
¿“√°‘®π—Èπ

(Ù) „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë®–µâÕß§Õ¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß —ß§¡
‚¥¬√«¡·≈–ª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß
«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

(ı) „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥ªí≠À“·≈–Õÿª √√§®“°°“√¥”‡π‘π°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
ªí≠À“·≈–Õÿª √√§π—Èπ‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ëªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ®“° à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕÕ°‚¥¬ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
ª√—∫ª√ÿß‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª ·≈–„Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫¥â«¬

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®·µà≈–‡√◊ËÕß
∑—Èßπ’È °.æ.√. ®–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“π’È¥â«¬
°Á‰¥â

À¡«¥ Û
°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ ˘ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ „Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °àÕπ®–¥”‡π‘π°“√µ“¡¿“√°‘®„¥  à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“
(Ú) °“√°”Àπ¥·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡ (Ò) µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¢—ÈπµÕπ

√–¬–‡«≈“·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë®–µâÕß„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß¿“√°‘® º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

¢Õß¿“√°‘® ·≈–µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¿“√°‘®
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(Û)  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷Èπ ÷́ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

(Ù) „π°√≥’∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ
ª√–™“™π „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“º≈°√–∑∫π—Èπ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π
·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫À≈“¬ à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß
À√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßπ—Èπ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√
√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

„Àâ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑π
„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π®—ßÀ«—¥À√◊Õ„πµà“ßª√–‡∑» ·≈â«·µà°√≥’  “¡“√∂
„™âÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â§√∫∂â«πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–∫√‘À“√√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÒÒ  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“§«“¡√Ÿâ„π à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å°“√
·Ààß°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬µâÕß√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈– “¡“√∂ª√–¡«≈º≈§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ
‡æ◊ËÕπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á«·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å √«¡∑—Èß
µâÕß àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂  √â“ß«‘ —¬∑—»πå·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑—»π§µ‘¢Õß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥
„Àâ‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß
 à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∫√‘À“√√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ÒÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï °.æ.√. Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–
√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√
À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ ÒÛ „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥„Àâ¡’·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√∫√‘À“√
√“™°“√¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“·≈â« „Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√
π“¬°√—∞¡πµ√’  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°ß∫ª√–¡“≥
√à«¡°—π®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë
§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ¡’
º≈ºŸ°æ—π§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’ ·≈– à«π√“™°“√ ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¿“√°‘®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘ππ—Èπ
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¡“µ√“ ÒÙ „π°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâ®—¥∑”‡ªìπ·ºπ ’Ëªï

‚¥¬π”π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“¡“æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π

·Ààß√—∞µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–·ºπæ—≤π“ª√–‡∑»¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

∑—Èßπ’È Õ¬à“ßπâÕ¬®–µâÕß¡’ “√– ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π  à«π√“™°“√

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë®–√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘® ª√–¡“≥°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√µà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß„™â

√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–°“»„™â∫—ß§—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â« „Àâ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ‚¥¬¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ËµâÕß¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¬°‡≈‘°

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π  à«π√“™°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√

·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘π—Èπ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°

‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ·≈â« „Àâ¡’º≈ºŸ°æ—π à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡π—Èπ

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°Á‰¥â

¡“µ√“ Òˆ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ·ºπ

 ’Ëªï ´÷Ëß®–µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ

„π·µà≈–ªïß∫ª√–¡“≥ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ “√– ”§—≠

‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥

°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ∑’Ë®–µâÕß„™â ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„¥µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®„π·µà≈–¿“√°‘®µ“¡·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥—ß°≈à“«

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¡‘‰¥â‡ πÕ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π¿“√°‘®„¥À√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°√—∞¡πµ√’ ¡‘„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫¿“√°‘®π—Èπ

‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥„Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

ª√–®”ªï‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
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¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥ „Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈– °.æ.√. √à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√®—¥∑”

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ “¡“√∂„™â‰¥â°—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’ËµâÕß®—¥∑”µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡æ‘Ë¡¿“√–ß“π„π°“√®—¥∑”·ºπ®π‡°‘π ¡§«√

¡“µ√“ Ò¯ ‡¡◊ËÕ¡’°“√°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªïµ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„¥·≈â« °“√‚Õπß∫ª√–¡“≥®“°¿“√°‘®Àπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰ª¥”‡π‘π°“√

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡’º≈∑”„Àâ¿“√°‘®‡¥‘¡‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õπ”‰ª„™â„π¿“√°‘®„À¡à∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—π·≈â«

°“√ª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–°√–∑”‰¥â‡©æ“–„π°√≥’∑’Ëß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡àÕ“®

¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åµàÕ‰ª‰¥â À√◊ÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå À√◊ÕÀ“°¥”‡π‘π°“√

µàÕ‰ª®–µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ∑’Ë®–µâÕß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π¥â«¬

¡“µ√“ Ò˘ ‡¡◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à µ“¡∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à —Ëß°“√ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’

§π„À¡à®–‰¥â„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµàÕ‰ª

À¡«¥ Ù

°“√∫√‘À“√√“™°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „Àâ à«π

√“™°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ°“√∑”ß“π √–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥

∑’Ë®–µâÕß„™â„π·µà≈–ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–µâÕß‡º¬·æ√à„Àâ¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π∑√“∫∑—Ë«°—π¥â«¬
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¡“µ√“ ÚÒ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”∫—≠™’µâπ∑ÿπ„πß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–·µà≈–ª√–‡¿∑¢÷Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥

„Àâ à«π√“™°“√§”π«≥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

 à«π√“™°“√π—Èπµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß à«π√“™°“√„¥ Ÿß°«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬

¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–ª√–‡¿∑·≈–§ÿ≥¿“æ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ

®—¥∑”·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–¥—ß°≈à“«‡ πÕ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘

µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°

ß∫ª√–¡“≥√à«¡°—π®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

‡æ◊ËÕ√“¬ß“π§≥–√—∞¡πµ√’ ”À√—∫‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ‘®“√≥“«à“¿“√°‘®„¥ ¡§«√®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ

¬ÿ∫‡≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√„πªïµàÕ‰ª ∑—Èßπ’È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‡¿∑·≈– ¿“æ¢Õß·µà≈–¿“√°‘®

§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß¿“√°‘®À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ª√–‚¬™πå∑’Ë√—∞·≈–ª√–™“™π®–æ÷ß‰¥â·≈–√“¬®à“¬∑’ËµâÕß

‡ ’¬‰ª°àÕπ·≈–À≈—ß∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬

§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡¡“µ√“π’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ßª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ·≈–ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ

º≈‡ ’¬Õ◊Ëπ ÷́Ëß‰¡àÕ“®§”π«≥‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ ÚÛ „π°“√®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡

‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–º≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ¿“√–µàÕª√–™“™π §ÿ≥¿“æ «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–„™â √“§“

·≈–ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–‰¥â√—∫ª√–°Õ∫°—π

„π°√≥’∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™â‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡ªìπ ”§—≠

„Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß∂◊Õ√“§“µË” ÿ¥„π°“√‡ πÕ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß‡ ¡Õ‰ª
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„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿª√—∫ª√ÿß√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ„Àâ à«π

√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÚÙ „π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„¥ À“° à«π√“™°“√®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–

√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“« ·®âßº≈

°“√æ‘®“√≥“„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

„π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘‰«â ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘π—ÈπµâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡°‘π ‘∫Àâ“«—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®

Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ª√–°“»°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√æ‘®“√≥“‰«â„Àâ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ∑√“∫

 à«π√“™°“√„¥∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®

µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥¢÷Èπ „Àâ∂◊Õ«à“¢â“√“™°“√´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“§«“¡≈à“™â“π—Èπ¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ

®“°§«“¡º‘¥¢Õßµπ

¡“µ√“ Úı „π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“„¥Ê „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

„πªí≠À“π—ÈπÊ ®–µâÕßæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬‡√Á« °“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ „Àâ

¥”‡π‘π°“√‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â

„π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâ¡µ‘

¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸ°æ—π à«π√“™°“√ ÷́Ëß¡’ºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬ ·¡â«à“„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬

‡√◊ËÕßπ—ÈπºŸâ·∑π¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√®–¡‘‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬°Áµ“¡ ∂â“¡’§«“¡‡ÀÁπ

·µ°µà“ß°—π ÕßΩÉ“¬ „Àâ∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√ΩÉ“¬¢â“ßπâÕ¬‰«â„Àâª√“°Ø„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬

§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§ Õß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√«‘π‘®©—¬„πªí≠À“¥â“π°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Úˆ °“√ —Ëß√“™°“√‚¥¬ª°µ‘„Àâ°√–∑”‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡«âπ·µà„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë‰¡àÕ“® —Ëß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π¢≥–π—Èπ ®– —Ëß√“™°“√¥â«¬«“®“°Á‰¥â ·µà„ÀâºŸâ√—∫§” —Ëßπ—Èπ

∫—π∑÷°§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡§” —Ëß¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ∫—π∑÷°

√“¬ß“π„ÀâºŸâ —Ëß√“™°“√∑√“∫ „π∫—π∑÷°„ÀâÕâ“ßÕ‘ß§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â¥â«¬
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À¡«¥ ı
°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ
°“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’
Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á«·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√ ∑—Èßπ’È „π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®¥—ß°≈à“«µâÕß¡ÿàßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«
„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å
°“√§«∫§ÿ¡ µ‘¥µ“¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√„™âÕ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ¡Õ∫
Õ”π“®‰«â¥â«¬ À≈—°‡°≥±å¥—ß°≈à“«µâÕß‰¡à √â“ß¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ°“√°≈—Ëπ°√Õßß“π∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
¢Õß¢â“√“™°“√ „π°“√π’È À“° “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡·≈â«®–‡ªìπ°“√≈¥¢—ÈπµÕπ
‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬ √«¡∑—Èß‰¡à‡°‘¥º≈‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√
„Àâ¢â“√“™°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‰¥â¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’
 “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ‡º¬·æ√à„Àâª√–™“™π∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ú¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡¡“µ√“ Ú˜ °.æ.√.
¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√À√◊Õ·π«∑“ß„π°“√°√–®“¬Õ”π“®
°“√µ—¥ ‘π„® §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ßºŸâ¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–°“√≈¥¢—ÈπµÕπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√„Àâ à«π√“™°“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õ°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π
√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√·µà≈–·Ààß®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‘¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√
√«¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ‡ªî¥‡º¬‰«â ≥ ∑’Ë∑”°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–„π√–∫∫
‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

¡“µ√“ Û „π°√–∑√«ßÀπ÷Ëß „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ à«π√“™°“√¿“¬„π
°√–∑√«ß∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π√à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡
 –¥«°·°àª√–™“™π„π°“√∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°ÆÕ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π “¡“√∂µ‘¥µàÕ
 Õ∫∂“¡ ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÕÕπÿ≠“µ À√◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥Ê ∑’Ë‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„π°√–∑√«ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«



Àπâ“ 10

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

¡“µ√“ ÛÒ „π»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ·≈–

¥”‡π‘π°“√ àßµàÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß∑ÿ° à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß √«¡∑—Èß·∫∫§”¢Õµà“ßÊ ‰«â„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∫√‘°“√

ª√–™“™π‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕß®—¥æ‘¡æå√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ëª√–™“™π

®–µâÕß®—¥À“¡“„π°“√¢ÕÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“µ„π·µà≈–‡√◊ËÕß¡Õ∫„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

·≈–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡∑’Ë®–µâÕß·®âß„Àâª√–™“™π∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ‰¥â∑√“∫„π§√—Èß·√°∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ

·≈–µ√«® Õ∫«à“‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¥—ß°≈à“«π—Èπª√–™“™π‰¥â¬◊Ëπ¡“§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à æ√âÕ¡∑—Èß·®âß

„Àâ∑√“∫∂÷ß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß„™â¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßÀ√◊Õ§”¢ÕµàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¬◊ËπµàÕ à«π√“™°“√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ·≈â«

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°¡’ªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„Àâ °.æ.√.

∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æπ—ÈπµàÕ‰ª

¡“µ√“ ÛÚ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ ·≈–ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ

®—¥„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π

„π®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ À√◊Õ°‘ËßÕ”‡¿Õπ—Èπ √à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‰«â ≥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

À√◊Õ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ª√–°“»„Àâª√–™“™π∑√“∫ ·≈–„Àâπ”

§«“¡„π¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ˆ

°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

¡“µ√“ ÛÛ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«π¿“√°‘®¢Õßµπ«à“¿“√°‘®„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

À√◊Õ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π π‚¬∫“¬¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’ °”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑» §«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß¿“√°‘®·≈– ∂“π°“√≥åÕ◊Ëπª√–°Õ∫°—π
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°”Àπ¥‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‡ÀÁπ§«√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“√°‘® „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß ·≈–Õ—µ√“°”≈—ß ¢Õß à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡ πÕ

§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√„¥√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

 ¡§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¬°‡≈‘° À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’

‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘® Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß·≈–Õ—µ√“°”≈—ß

¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π

¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ‚Õπ À√◊Õ√«¡ à«π√“™°“√„¥∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π Àâ“¡¡‘„Àâ

®—¥µ—Èß à«π√“™°“√∑’Ë¡’¿“√°‘®À√◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π°—∫ à«π√“™°“√

¥—ß°≈à“«¢÷ÈπÕ’° ‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–¡’‡Àµÿº≈®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞À√◊Õ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚¥¬

‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° °.æ.√.

¡“µ√“ Ûı  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ”√«®  µ√«® Õ∫ ·≈–∑∫∑«π°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬

°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»¢÷Èπ„À¡à „Àâ∑—π ¡—¬·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å À√◊Õ Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°

√«¥‡√Á«·≈–≈¥¿“√–¢Õßª√–™“™π‡ªìπ ”§—≠

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õßª√–™“™π

¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

¡“µ√“ Ûˆ „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‡ÀÁπ«à“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√„¥ ‰¡à Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å

„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬µàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”√ß™’«‘µ

¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–À√◊Õ§«“¡¬ÿàß¬“°µàÕª√–™“™π‡°‘π ¡§«√ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°ƒ…Æ’°“‡ πÕ·π–µàÕ à«π√“™°“√π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ¬°‡≈‘°‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ·π–‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬°—∫§”‡ πÕ·π–¢Õß ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
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À¡«¥ ˜

°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ Û˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õµ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π·µà≈–ß“π·≈–ª√–°“»

„Àâª√–™“™π·≈–¢â“√“™°“√∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª  à«π√“™°“√„¥¡‘‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π„¥

·≈– °.æ.√. æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ß“ππ—Èπ¡’≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰¥â À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰«â  ·µà °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ë≈à“™â“‡°‘π ¡§«√ °.æ.√. ®–°”Àπ¥

‡«≈“·≈â«‡ √Á®„Àâ à«π√“™°“√π—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–µâÕßµ√«® Õ∫„Àâ¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ª√–™“™πÀ√◊Õ®“°

 à«π√“™°“√¥â«¬°—π‡°’Ë¬«°—∫ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

∑’Ë®–µâÕßµÕ∫§”∂“¡À√◊Õ·®âß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—πÀ√◊Õ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â

µ“¡¡“µ√“ Û˜

¡“µ√“ Û˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«°„Àâ·°àª√–™“™π∑’Ë®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√

√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥∑”„π√–∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ Ù

¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡√«¥‡√Á«·°àª√–™“™π„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ à«π√“™°“√

∑ÿ°·Ààß „Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»°≈“ß¢÷Èπ

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‰¥âÕ“®√âÕß¢Õ

„Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß

 à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°“√π’È°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®–¢Õ„Àâ à«π√“™°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π∫ÿ§≈“°√ §à“„™â®à“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
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¡“µ√“ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π ‡ πÕ·π– À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’
ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ Õÿª √√§ §«“¡¬ÿàß¬“° À√◊Õªí≠À“Õ◊Ëπ„¥®“°∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√–µ“¡ ¡§«√
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ∑’Ë®–µâÕßæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ≈ÿ≈à«ß‰ª ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ
„Àâ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬ ∑—Èßπ’È Õ“®·®âß„Àâ∑√“∫ºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»
¢Õß à«π√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’°“√·®âßºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑» ¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π
‡ πÕ·π– À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

¡“µ√“ ÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«
„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“» ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ
¡’Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫«à“°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ ‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°
´È”´âÕπ À√◊Õ§«“¡≈à“™â“ µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢
„Àâ‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–®“°¢â“√“™°“√À√◊Õ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π
√“™°“√∑’ËÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπæ‘®“√≥“‚¥¬∑—π∑’ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“°“√√âÕß‡√’¬π
À√◊Õ‡ πÕ·π–π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡‡¢â“„®º‘¥À√◊Õ§«“¡‰¡à‡¢â“„®„π°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»
„Àâ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π

°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µ“¡«√√§ Õß ®–·®âßºà“π °.æ.√. °Á‰¥â
„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»„¥¡’≈—°…≥–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ °.æ.√. ·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ° °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√
ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° µàÕ‰ª‚¥¬‡√Á«

¡“µ√“ ÙÛ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬ª°µ‘„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ªî¥‡º¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’
§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘® °“√√—°…“
§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ ®÷ß„Àâ°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡≈—∫‰¥â‡∑à“∑’Ë
®”‡ªìπ

¡“µ√“ ÙÙ  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬·µà≈–ªï
√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªïß∫ª√–¡“≥π—Èπ ·≈– —≠≠“„¥Ê ∑’Ë‰¥â¡’°“√
Õπÿ¡—µ‘„Àâ®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß·≈â« „Àâª√–™“™π “¡“√∂¢Õ¥ŸÀ√◊Õµ√«® Õ∫‰¥â ≥  ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß
 à«π√“™°“√ ·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ∑—Èßπ’È °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«µâÕß

‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∫ÿ§§≈„¥„π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß
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„π°“√®—¥∑” —≠≠“®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß Àâ“¡¡‘„Àâ¡’¢âÕ§«“¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ§«“¡
À√◊Õ¢âÕµ°≈ß„π —≠≠“¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À√◊Õ„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“

À¡«¥ ¯
°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ùı πÕ°®“°°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˘ (Û) ·≈â« „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’
§≥–ºŸâª√–‡¡‘πÕ‘ √–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß¿“√°‘®
§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ §«“¡§ÿâ¡§à“„π¿“√°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

¡“µ√“ Ùˆ  à«π√“™°“√Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π¿“æ√«¡¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µà≈–√–¥—∫À√◊Õ
Àπà«¬ß“π„π à«π√“™°“√°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«µâÕß°√–∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ “¡—§§’¢Õß¢â“√“™°“√

¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π
∫ÿ§§≈ „Àâ à«π√“™°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–µ—«¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„πµ”·Àπàß
∑’ËªØ‘∫—µ‘ ª√–‚¬™πå·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ —ß°—¥‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°àª√–™“™π „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π‡æ‘Ë¡æ‘‡»…
‡ªìπ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫·°à à«π√“™°“√À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ
‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥
∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ Ù˘ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¥”‡π‘πß“π‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  “¡“√∂‡æ‘Ë¡º≈ß“π·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§à“„™â®à“¬·≈–§ÿâ¡§à“µàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬
µàÕÀπà«¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥ „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π√“ß«—≈°“√‡æ‘Ë¡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à à«π√“™°“√π—Èπ À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ
‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
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À¡«¥ ˘

∫∑‡∫Á¥‡µ≈Á¥

¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

°.æ.√. ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ Õ“®°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„¥πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È √«¡∑—Èß°”Àπ¥¡“µ√°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ Ù˘ °Á‰¥â

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß„¥

·≈–¡’°ÆÀ¡“¬©∫—∫Õ◊Ëπ°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√‰¥â®—¥∑”·ºπß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫„¥©∫—∫Àπ÷Ëß·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ à«π√“™°“√π—Èπ‰¥â®—¥∑”·ºπ

µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È¥â«¬·≈â«

¡“µ√“ ıÚ „ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‚¥¬Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘

„πÀ¡«¥ ı ·≈–À¡«¥ ˜

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

„π°“√®—¥∑”À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ ıÛ „ÀâÕß§å°“√¡À“™π·≈–√—∞«‘ “À°‘® ®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“Õß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®„¥‰¡à®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

À√◊Õ¡’·µà‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È „Àâ·®âß√—∞¡πµ√’´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°“√¡À“™π

À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√„ÀâÕß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®π—Èπ¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµàÕ‰ª

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡’°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß à«π√“™°“√µÕ∫ πÕßµàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ ´÷Ëß°“√∫√‘À“√

√“™°“√·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π’È µâÕß„™â«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√

·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“

„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞ ≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–

‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√ √«¡∑—Èß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡π◊ËÕß®“°

¡“µ√“ Û/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ∫—≠≠—µ‘„Àâ°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈–°“√ —Ëß°“√„Àâ à«π√“™°“√·≈–¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’°√–∑”‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



พระราชบญัญตัิ 
วิธปีฏบิตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

---------------------- 

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 มาตรา ๒๑
 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ บั งคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด 

ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 

ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก าหนด 

ในกฎหมาย 

 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 (๒) องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

 (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคด ีการบังคับคดี และการวางทรัพย์ 

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



 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 

 (๗) การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก 

และภายในประเทศ 

 (๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 (๙) การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใด  

หรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการ 

ของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
เพ่ือจัดให้มีค าส่ังทางปกครอง 
 “ค าส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ 
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 (๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

 

 



 “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบ
ให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็น 

การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

 “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ
ของค าส่ังทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้น
จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าส่ังทางปกครอง 
 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีร ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้  และให้มีอ านาจ 

ออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแต่งตั้งจาก 

ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 

 มาตรา ๑๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา 
หาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 



 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าว
ร้องขอ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 

 (๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ 

การพิจารณาได ้

 (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรี 
เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 (๖) เรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

ค าสัง่ทางปกครอง 
---------------------- 

สว่นที ่๑ 

เจ้าหนา้ที ่
---------------------- 

 มาตรา ๑๒ ค าส่ังทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้

 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง 
หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 



 มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคล 

ตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าส่ังต่อไป 

 การย่ืนค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการส่ังให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการ 

ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว  ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม 

 ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่าง 

ที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการ
ทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 

 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  มติดังกล่าว 

ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

 การย่ืนค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้  
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่องนั้นไม่ได ้

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี ้
 (๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น 
ผู้นั ้นจะท าการพิจารณาเรื ่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั ้นหนึ ่ง  

หรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (๓) ให้ ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  
ซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีค าส่ังหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๗ การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา  ๑๔ และมาตรา ๑๖  
ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 
 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา  ๑๓ ถึงมาตรา  ๑๖ ไม่ให ้น ามาใช ้บ ังคับกับกรณี 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล 

จะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ 
 มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด 

ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ 
 มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา  ๑๔ และมาตรา ๑๖  
ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณี 
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

 

สว่นที ่๒ 

คู่กรณ ี

---------------------- 

 มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา 

ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเล่ียงได้ 
 มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้  
จะต้องเป็น 

 (๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 

 (๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้   
แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
 (๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื ่องที่ก าหนดได้  แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 



 มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่ คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
 การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณ ี
เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

 มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด  ๆ ได้ ในการนี้
เจ้าหน้าที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่
โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 

 หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบ
โดยไม่ชักช้า 
 การแต่งตั้งให้กระท าการแทนไม่ถือว่าส้ินสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปล่ียนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมาย 

ของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการย่ืนค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณี 
เกินห้าสิบคนย่ืนค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  ถ้าในค าขอมีการระบุ 

ให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น  ให้ถือว่า 
ผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 

 ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนย่ืนค าขอให้มีค าส่ังทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี 
การก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคล 

ที่คู่กรณีฝ่ายขา้งมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 

 คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือ 

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
 ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 

 

 

 

 

 



สว่นที ่๓ 

การพจิารณา 
---------------------- 

 มาตรา ๒๖ เอกสารที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท าขึ้น 

เป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่
ได้รับค าแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ 
ให้ถือว่าวันที่ได้ย่ืนเอกสารฉบับที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว 

 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท าขึ้น 

เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗๒ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 
 เมื่อมีผู้ย่ืนค าขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีค าส่ังทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ
ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดา 

ที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องย่ืนมาพร้อมกับค าขอ หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แนะน าให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้ง  

ให้ ผู้ย่ืนค าขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าว  

ให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือ  

ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ย่ืนค าขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท าค าส่ัง
ทางปกครองนั้นด้วย 

 เมื่อผู้ ย่ืนค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสอง 

ครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่  
มีความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
ก าหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
หากผู้ย่ืนค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ย่ืนค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ย่ืนค าขอพร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 
                                                 

๒ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณ ี

 มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
 (๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล 

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น
ฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประวิงเวลา 
 (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

 (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คู ่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที ่ในการพิส ูจน์ข้อ เท็จจริง  และมีหน้าที่ 
แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
 พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับ  

ค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ค าส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้
คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควร
ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

 (๑) เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

 (๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าส่ังทางปกครอง
ต้องล่าช้าออกไป 

 (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง 
 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 
 (๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อประโยชน์สาธารณะ 



 มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้ เ พ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจง 

หรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป็นต้นร่างค าวินิจฉัย 

 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณี
ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 

 มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด 

และความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสม
แก่กรณ ีทั้งนี ้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

 ในกรณีท่ีการด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 

 

สว่นที ่๔ 

รปูแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๓๔ ค าส่ังทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมาย 

ในรูปแบบอ่ืนก็ได ้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าส่ังนั้นร้องขอ 

และการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าส่ังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ 
ผู้ออกค าส่ังต้องยืนยันค าส่ังนั้นเป็นหนังสือ 

 มาตรา ๓๖ ค าส่ังทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ  วัน เดือน และปี 

ที่ท าค าส่ัง ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ัง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังนั้น 

 มาตรา ๓๗ ค า ส่ังทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าส่ังทางปกครอง 

เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

 (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้ค าส่ังทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าส่ังนั้นเองหรือในเอกสาร 

แนบท้ายค าส่ังนั้นก็ได้ 



 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 

 (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 

 (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 

 (๔) เป็นการออกค าส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผล 

เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังนั้นร้องขอ 

 มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ 

ค าส่ังทางปกครองที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๙ การออกค าส่ังทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ได้เท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 

 การก าหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขในกรณี
ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 

 (๑) การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 (๒) การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 

  (๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังทางปกครอง 
 (๔) การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้องมีภาระหน้าที่
หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มี 
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมข้อก าหนดดังกล่าว 

 มาตรา ๓๙/๑๓
 การออกค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมาย 

หรือกฎก าหนดระยะเวลาในการออกค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้นไว้ เป็นประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่
ออกค าส่ังทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
 

 

 

                                                 
๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 มาตรา ๔๐ ค าส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การย่ืนค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ดังกล่าวไว้ด้วย 

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือ 

การโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และ
ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าส่ังทางปกครอง 
 มาตรา ๔๑ ค าส่ังทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ไม่เป็นเหตุให้ค าส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 (๑) การออกค าส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ย่ืนค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ย่ืนค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการย่ืนค าขอเช่นนั้นแล้ว 

 (๒) ค าส่ังทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 (๓) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
 (๔) ค าส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้น 

ได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง 
 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าส่ัง 
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าส่ังเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์
ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับค าส่ังเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามส่วนที่  ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้อง 
มีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าส่ังทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของค าส่ังทางปกครองนั้น 

 มาตรา ๔๒ ค าส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

 ค าส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเง่ือนเวลา 

หรือโดยเหตุอ่ืน 

 เมื่อค าส่ังทางปกครองส้ินผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสาร 

หรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าส่ังทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมาย 

แสดงถึงการมีอยู่ของค าส่ังทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายแสดงการส้ินผลของค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ 
 



 มาตรา ๔๓ ค าส่ังทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 

 ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องทราบ  

ตามควรแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องจัดส่งค าส่ังทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าส่ังทางปกครองดังกล่าวมาเพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

 

สว่นที ่๕ 

การอทุธรณค์ าสั่งทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 
และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์
ค าส่ังทางปกครองนั้นโดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ท าค าส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน 

ได้รับแจ้งค าส่ังดังกล่าว 

 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าส่ังทางปกครอง เว้นแต่จะมีการส่ังให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าส่ังทางปกครองตามความเห็นของตน 

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา  

ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 



 มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าส่ังทางปกครองได้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าส่ังทางปกครอง  
และอาจมีค าส่ังเพิกถอนค าส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าส่ังนั้นไปในทางใด  ทั้งนี้ ไม่ว่า 
จะเป็นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าส่ัง 
ทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเง่ือนไขอย่างไรก็ได้ 
 มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส าหรับกระบวนการพิจารณา 

ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 

 มาตรา ๔๘ ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง  ๆ ไม่ว่าจะจัดตั ้งขึ ้น 

ตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งค าส่ังนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์ 
และก าหนดเวลาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สว่นที ่๖ 

การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าส่ังทางปกครองได้
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์
หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ 
 การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระท าภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าส่ังทางปกครองนั้น  เว้นแต่ค าส่ังทางปกครองจะได้ 
ท าขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่
หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 มาตรา ๕๐ ค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้   
แต่ถ้าค าส่ังนั้นเป็นค าส่ังซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน  
หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์
ในความคงอยู่ของค าส่ังทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 



 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค าส่ังทางปกครอง 

ได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากค าส่ังทางปกครองหรือได้ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจ
แก้ไขเปล่ียนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 
 ในกรณีดังต่อไปนี ้ผู้รับค าส่ังทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
 (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ 
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครองในขณะได้รับค าส่ัง 

ทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค าส่ัง 
ทางปกครองได้ไป ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับค าส่ังทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ของค าส่ังทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่า  

ผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิด 

ในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจ านวน 

 มาตรา ๕๒ ค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ 
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าส่ัง  

ทางปกครองได้ และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้ร ับแจ้งให้ทราบ 

ถึงการเพิกถอนนั้น 

 ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ ผู้นั้นอาจได้รับ  
หากค าส่ังทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 

 มาตรา ๕๓ ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าส่ัง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคต
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท าค าส่ังทางปกครองที่มีเนื้อหา
ท านองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุอื่น  ทั้งนี้ ให้ค านึง 
ถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย 

 ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าส่ังทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึง 
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
 



 (๑) มีกฎหมายก าหนดให้ เ พิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้ เพิกถอนได้ ในค า ส่ัง 

ทางปกครองนั้นเอง 
 (๒) ค าส่ังทางปกครองนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ  แต่ไม่มีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 (๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้
ในขณะท าค าส่ังทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าส่ังทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๔) บทกฎหมายเปลี ่ยนแปลงไป  ซึ ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี ้ในขณะท าค า สั ่ง 

ทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าส่ังทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท าได้
เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าว  
และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน 

อันจ าเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 

 ในกรณีที่มีการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)  
ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่
ของค าส่ังทางปกครองได้ และให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์  
ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลัง 

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  

ค าส่ังทางปกครอง 
 (๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของค าส่ังทางปกครอง 
 ทั้งนี ้ให้น าความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

สว่นที ่๗ 

การขอใหพ้จิารณาใหม ่

---------------------- 

 มาตรา ๕๔ เมื่ อ คู่กรณีมีค าขอ เจ้ าหน้าที่ อาจเ พิกถอนหรือแก้ ไขเ พ่ิมเติมค า ส่ั ง 

ทางปกครองที่พ้นก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 



 (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปล่ียนแปลงไป 

ในสาระส าคัญ 

 (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามา 

ในกระบวนการพิจารณาครั้ งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่ เป็นธรรมในการมี ส่วนร่วม 

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 (๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น 

 (๔) ถ้าค าส่ังทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 การย่ืนค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบ 

ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 

 การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั ้นได้รู ้ถึงเหตุ  
ซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

 

สว่นที ่๘ 

การบงัคบัทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน  เว้นแต่จะมีกฎหมาย 

ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้  เว้นแต่จะมีการส่ังให้ทุเลา 

การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังนั้นเอง ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าส่ังทางปกครองดังกล่าว 

 เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
เป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าส่ัง
ทางปกครองน้อยที่สุด 

 

 

 

 



 มาตรา ๕๗ ค าส่ังทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระ
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้ เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 

 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ านาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตาม 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๘ ค าส่ังทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับ 

ของค าส่ังทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน 

โดยผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละย่ีสิบห้า  

ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ 
 (๒) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน 

สองหมื่นบาทต่อวัน 

 เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองจ านวนเท่าใดส าหรับในกรณีใด  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท า 

ที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ 
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าส่ังทางปกครองให้กระท าหรือละเว้น  

กระท าก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน 

 มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้อง 
มีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าส่ังทางปกครองภายในระยะเวลา  

ที่ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค าเตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าส่ังทางปกครองก็ได้ 
 ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ 

 (๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการ 

ในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน หรือจ านวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณ ี

 การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หากจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 



 มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือน
ตามมาตรา ๕๙ การเปล่ียนแปลงมาตรการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง  เจ้าหน้าที่ 
อาจใช้ก าลังเข้าด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้  แต่ต้องกระท า 

โดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจ าเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจได้ 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 

ตามมาตรา ๕๗ 

 มาตรา ๖๒ ผู้ถูกด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับ 

ทางปกครองนั้นได ้

 การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์
ค าส่ังทางปกครอง 
 มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว  
แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้  
เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได ้

 

หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 

---------------------- 

 มาตรา ๖๔ ก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่บุคคลใดต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมาย
หรือโดยค าส่ังของเจ้าหน้าที่  ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุด 

ตามประเพณีของบุคคลผู้รับค าส่ัง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นส้ินสุดในวันท างานที่ถัดจากวันหยุดนั้น  
เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค าส่ังจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าส่ังของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และ 

ถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว  เจ้าหน้าที่อาจขยายโดยก าหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกัน  

ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น 

 



 มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น  ถ้าผู้นั้นมีค าขอ 
เจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องย่ืน
ค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้ส้ินสุดลง 
 มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือการย่ืนค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น
จนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น  แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอ 

หรือทิ้งค าขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ย่ืนค าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 

 

หมวด ๔ 

การแจ้ง 
---------------------- 

 มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่ง ไม่อาจกระท าโดยวาจา 

หรือเป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายก าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ในกรณีค าส่ังทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 
 มาตรา ๖๙ การแจ้งค าส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ 
ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือ 

ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 

 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 
 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 

 มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะ
น าไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น  
หรือในกรณีท่ีผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น
ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด 

เจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับ 

กรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 



 มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด าเนินการ 

ในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้  ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 
และท่ีว่าการอ าเภอที่ผู้รับมีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา หรือรู้ตัวและภูมิล าเนา 

แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 

โดยวิธีดังกล่าว 

 มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค าส่ังทางปกครองจะใช้วิธีส่งทาง
เครื่องโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นส่ือในการ
ส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งค าส่ังทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันที
ที่อาจกระท าได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏ
ในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนนิการพจิารณาทางปกครอง 
---------------------- 

 มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล 

 มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

 (๖) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

 

 



 มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้ง
ผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ 

อยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 มาตรา ๗๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างย่ิงต่อหน้าที่หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
 มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎ
หรือค าส่ังที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเล่ือนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัย 

ข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบส่ีวันนับแต่วันนัดประชุมที่ เ ล่ือนมา  
และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือ 

นัดประชุมด้วย 

 มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 

 การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือ 

แจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  และเพ่ือรักษา 

ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าส่ังใด ๆ ตามความจ าเป็นได ้

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการด าเนินการประชุม 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



 มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 

 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 

และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

 มาตรา ๘๔ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ
ที่วินิจฉัยเรื่องนั้น 

 ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
 

บทเฉพาะกาล 

---------------------- 

 มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา  ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๘๖ บรรดาค าขอเ พ่ือให้มีค า ส่ั งทางปกครองที่ เจ้ าหน้าที่ ได้รับไว้ก่อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาค าขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

หรือกฎส าหรับเรื่องนั้นได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 



หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่การด าเนินงานทางปกครอง 
ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ 
ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้  และอ านวย 

ความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔
 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าค าส่ังทางปกครอง
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้ง 

ยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

พระรำชกฤษฎีกำ 
ก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ 

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ให้ประกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐบำงแห่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๕๓๘ 
และมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๓  ให้หน่วยงำนดังต่อไปนี ้ เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๑) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(๒) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

(๓) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

(๔) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(๕) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(๖) องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้ำ ๑/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๗)๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(๘)๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(๙)๔ สถำบันพระปกเกล้ำ 
(๑๐)๕ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
(๑๑)๖ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
(๑๒)๗ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ 

(๑๓)๘ ส ำนักงำนศำลปกครอง 
(๑๔)๙ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

(๑๕)๑๐ ส ำนักงำนปฏิรูปกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๖)๑๑ ส ำนักงำนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๗)๑๒ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 
(๑๘)๑๓ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๙)๑๔ โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 
(๒๐)๑๕ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

                                                 
๒ มำตรำ ๓ (๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มำตรำ ๓ (๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มำตรำ ๓ (๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มำตรำ ๓ (๑๐) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖ มำตรำ ๓ (๑๑) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗ มำตรำ ๓ (๑๒) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘ มำตรำ ๓ (๑๓) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙ มำตรำ ๓ (๑๔) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๐ มำตรำ ๓ (๑๕) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๑ มำตรำ ๓ (๑๖) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๒ มำตรำ ๓ (๑๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๓ มำตรำ ๓ (๑๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๔ มำตรำ ๓ (๑๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๒๑)๑๖ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
(๒๒)๑๗ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 
(๒๓)๑๘ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(๒๔)๑๙ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 
(๒๕)๒๐ แพทยสภำ 
(๒๖)๒๑ บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย 

(๒๗)๒๒ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(๒๘)๒๓ สภำเภสัชกรรม 

(๒๙)๒๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(๓๐)๒๕ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(๓๑)๒๖ ทันตแพทยสภำ 
(๓๒)๒๗ สภำกำรพยำบำล 

(๓๓)๒๘ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

                                                                                                                                            
๑๕ มำตรำ ๓ (๒๐) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๖ มำตรำ ๓ (๒๑) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๗ มำตรำ ๓ (๒๒) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๘ มำตรำ ๓ (๒๓) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๙ มำตรำ ๓ (๒๔) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๐ มำตรำ ๓ (๒๕) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มำตรำ ๓ (๒๖) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มำตรำ ๓ (๒๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มำตรำ ๓ (๒๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มำตรำ ๓ (๒๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มำตรำ ๓ (๓๐) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มำตรำ ๓ (๓๑) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มำตรำ ๓ (๓๒) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มำตรำ ๓ (๓๓) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๓๔)๒๙ ส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(๓๕)๓๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(๓๖)๓๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ 

(๓๗)๓๒ คุรุสภำ 
(๓๘)๓๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
(๓๙)๓๔ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(๔๐)๓๕ สภำวิศวกร 

(๔๑)๓๖ กองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(๔๒)๓๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

(๔๓)๓๘ สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
(๔๔)๓๙ สภำกำยภำพบ ำบัด 

(๔๕)๔๐ สภำสถำปนิก 

(๔๖)๔๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

(๔๗)๔๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
                                                 

๒๙ มำตรำ ๓ (๓๔) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐ มำตรำ ๓ (๓๕) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๑ มำตรำ ๓ (๓๖) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๒ มำตรำ ๓ (๓๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๓ มำตรำ ๓ (๓๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๔ มำตรำ ๓ (๓๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๕ มำตรำ ๓ (๔๐) แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๖ มำตรำ ๓ (๔๑) แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๗ มำตรำ ๓ (๔๒) แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๘ มำตรำ ๓ (๔๓) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๙ มำตรำ ๓ (๔๔) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔๐ มำตรำ ๓ (๔๕) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔๑ มำตรำ ๓ (๔๖) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๔๘)๔๓  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

(๔๙)๔๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ 

(๕๐)๔๕ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

(๕๑)๔๖ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(๕๒)๔๗ สภำเทคนิคกำรแพทย์ 

(๕๓)๔๘ กองทุนส่งเสริมกำรประกันภัยพิบัติ 
(๕๔)๔๙ ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(๕๕)๕๐ กองทุนประกันชีวิต 

(๕๖)๕๑ กองทุนประกันวินำศภัย 

(๕๗)๕๒ สภำวิชำชีพบัญชี 
(๕๘)๕๓ ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(๕๙)๕๔ สัตวแพทยสภำ 
(๖๐)๕๕ กองทุนกำรออมแห่งชำติ 

                                                                                                                                            
๔๒ มำตรำ ๓ (๔๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๓ มำตรำ ๓ (๔๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๔ มำตรำ ๓ (๔๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๕ มำตรำ ๓ (๕๐) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๖ มำตรำ ๓ (๕๑) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๗ มำตรำ ๓ (๕๒) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๘ มำตรำ ๓ (๕๓) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๙ มำตรำ ๓ (๕๔) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐ มำตรำ ๓ (๕๕) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มำตรำ ๓ (๕๖) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒ มำตรำ ๓ (๕๗) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓ มำตรำ ๓ (๕๘) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๔ มำตรำ ๓ (๕๙) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มำตรำ ๓/๑๕๖  ให้หน่วยงำนดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๑) องค์กำรมหำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน 

(๒) มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำรและอ ยู่ใน
ก ำกับของรัฐ 

 

มำตรำ ๔  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นำยกรัฐมนตรี 

                                                                                                                                            
๕๕ มำตรำ ๓ (๖๐) เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำม

รับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๖ มำตรำ ๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับ

ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดหลักกฎหมำยเรื่องควำมรับผิดทำงละเมิดไว้แตกต่ำงจำกหลักใน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
และเกิดควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่ และกำรจะน ำหลักกำรนี้ไปใช้บังคับกับหน่วยงำนใดที่มิใช่
รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยระรำชบญัญัติ
หรอืพระรำชกฤษฎีกำนั้น จะต้องก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำอีกชั้นหนึ่ง สมควรก ำหนดหน่วยงำนของ
รัฐบำงแห่งเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่ในระบบควำมรับผิดอันเดียวกัน  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
       
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ  โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มี
ฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นอิสระตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตำมล ำดับ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีกำรก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำม
รับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้กำร
ก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำว ต้องตรำเป็นพระรำช
กฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่ในระบบควำมรับผิด
อันเดียวกัน  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๕๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สถำบันพระปกเกล้ำ มิได้มี
ฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นอิสระ ตำมพระรำชบัญญัติสถำบัน
พระปกเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้สถำบันพระปกเกล้ำเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวได้บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
                                                 

๕๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน้ำ ๒๐/๔ ธันวำคม ๒๕๔๒ 
๕๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน้ำ ๑๒/๑๔ มีนำคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันพระปกเกล้ำ ซึ่ งปฏิบัติหน้ำที่โดย
สุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔๕๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่สมควรก ำหนดให้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ของรัฐสภำ ส ำนักงำนศำลปกครอง ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำนักงำนปฏิรูปกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
ส ำนักงำนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (องค์กำรมหำชน) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (อง ค์กำร
มหำชน) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำรมหำชน) โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) และ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ซึ่งมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๖๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
มิได้มีสภำพเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน และมีฐำนะเป็นกรม 
รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำช
กฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำวต้อง
ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

                                                 
๕๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้ำ ๑/๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๔ 
๖๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน้ำ ๑/๒๘ สิงหำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่แพทยสภำ บรรษัทบริหำร
สินทรัพย์ไทย สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสภำเภสัชกรรม มิได้มีฐำนะ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ พระรำชก ำหนดบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พระรำชบัญญัติสถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำมล ำดับ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำน
อ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำวต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น เพ่ือ
เจ้ำหน้ำที่ของแพทยสภำ เจ้ำหน้ำที่ของบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันส่งเสริมกำร
สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเจ้ำหน้ำที่ของสภำเภสัชกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๒ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ สมควรก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ซึ่ งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำม
คุ้มครองตำมกฎหมำยดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ ทันตแพทยสภำ สภำกำรพยำบำล และส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติมิได้มีฐำนะ
                                                 

๖๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้ำ ๒๑/๑๗ มิถุนำยน ๒๕๔๖ 
๖๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้ำ ๑/๑๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖ 
๖๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๗ ก/หน้ำ ๓๓/๓๐ ตุลำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ พระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระรำชบัญญัติวิชำชีพ
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ตำมล ำดับ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้เป็น
หน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำน
อ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำวต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ของทันตแพทยสภำ เจ้ำหน้ำที่ของสภำกำร
พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗๖๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่ส ำนักงำนส่งเสริม
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้ องถิ่น หรือ
รัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็น
หน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐต้องตรำเป็นพระรำช
กฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘๖๕ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ิมขึ้นจำกเดิมที่ได้ก ำหนดไว้ให้เป็นหน่วยงำนของ
รัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งได้มี
กำรก ำหนดให้มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำของรัฐซึ่งเดิมถือเป็นส่วนรำชกำรประเภทหนึ่งออก
                                                 

๖๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้ำ ๓/๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗ 
๖๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน้ำ ๑/๒๓ กันยำยน ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

จำกระบบรำชกำรและมีสถำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ แต่ยังไม่ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนดังกล่ำว
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
กฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรมหำชนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชนและมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำร
และอยู่ในก ำกับของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๖ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำมิได้มี
ฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คล่ืนควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และพระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตำมล ำดับ และขณะนี้ยังไม่ได้รับ
กำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำน
ของรัฐต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่คุรุสภำและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมิได้มีฐำนะเป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับ
กำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขณะนี้ ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้ เป็นหน่วย งำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำว
บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็น
                                                 

๖๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน้ำ ๕/๕ เมษำยน ๒๕๔๙ 
๖๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ สิงหำคม ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

พระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของคุรุสภำและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำม
คุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎีกำนี ้
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยมิได้
มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำร
ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำม
รับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สภำวิศวกรมิได้มีฐำนะเป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับ
กำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจัดได้
ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำว
บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสภำวิศวกรซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำม
คุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎีกำนี ้
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๐ 

 

                                                 
๖๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้ำ ๑๕/๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๑ 
๖๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน้ำ ๒๕/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๑ 
๗๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๘ ก/หน้ำ ๑๐๘/๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย มิได้มีฐำนะ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตำมล ำดับ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็น
หน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
กฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติและสภำกำยภำพบ ำบัดมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด พ.ศ. 
๒๕๔๗ ตำมล ำดับ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
กฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติและสภำกำยภำพบ ำบัดซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับสมควรแก้ไขล ำดับของสภำวิศวกร
กองทุนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเสียใหม่ให้ถูกต้อง  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๒ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สภำสถำปนิกมิได้มีฐำนะเป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค 
                                                 

๗๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน้ำ ๑/๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๒ 
๗๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน้ำ ๔/๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับ
กำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติสถำปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ อันจัดได้
ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำว
บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสภำสถำปนิกซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำม
คุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎีกำนี ้
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๗๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็น
กรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระ
รำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมล ำดับ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำ
เป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติซึ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔๗๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ท ำให้
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็น
กรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติห รือ
พระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่เป็นส่วนรำชกำรที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณและกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนและเป็นนิติบุคคล ซึ่งท ำให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดไม่เป็ นหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต่อไป และโดยที่พระรำชบัญญัติ
                                                 

๗๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน้ำ ๑/๑๑ เมษำยน ๒๕๕๔ 
๗๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้ำ ๑๙/๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็น
หน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๕ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มี
ฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และขณะนี้ยัง
ไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็น
หน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี ้
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๖ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่ ได้มีกำรปรับปรุง
พระรำชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่เป็นส่วนรำชกำรที่เป็นนิติบุคคลและมีอิสระในกำร
บริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำไม่เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต่อไป และโดยที่พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติ
                                                 

๗๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้ำ ๕/๒๑ มีนำคม ๒๕๕๕ 
๗๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้ำ ๑/๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สภำเทคนิคกำรแพทย์มิได้มี
ฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำร ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ 
หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำร
ก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสภำเทคนิคกำรแพทย์ 
ซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนส่งเสริมกำร
ประกันภัยพิบัติมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะ
เป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือ
พระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชก ำหนดกองทุนส่งเสริม
กำรประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำว
บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนส่งเสริมกำรประกันภัยพิบัติซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดย
สุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 

 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน
                                                 

๗๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้ำ ๔/๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๕ 
๗๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้ำ ๑๓/๑๔ กันยำยน ๒๕๕๕ 
๗๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน้ำ ๗/๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

และมีฐำนะเป็นกรมรำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้ งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำหำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภท
หนึ่งตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และขณะนี้ยังไม่ได้
รับกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำน
ของรัฐตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำช
กฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนประกันชีวิตและ
กองทุนประกันวินำศภัยมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและ
มีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติ
หรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตำมล ำดับ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำร
ก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ตำมกฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนประกันชีวิต
และเจ้ำหน้ำที่ของกองทุนประกันวินำศภัยซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สภำวิชำชีพบัญชีมิได้มีฐำนะ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติห รือพระรำชกฤษฎีกำ 
                                                 

๘๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้ำ ๑๖/๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๘๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน้ำ ๕๑/๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๗ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้เป็น
หน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
กฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของสภำวิชำชีพบัญชีซึ่งปฏิบัติ
หน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙๘๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมี
ฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติ
หรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งตำม
พระรำชก ำหนดกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และขณะนี้ยังไม่ได้รับกำรก ำหนดให้
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
กฎหมำยฉบับนี้ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๑๘๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่สัตวแพทยสภำและกองทุน
กำรออมแห่งชำติมิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะ
เป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือ
พระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและใช้อ ำนำจรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                                 

๘๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้ำ ๑/๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙ 
๘๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้ำ ๘๖/๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ตำมล ำดับ อันจัดได้ว่ำเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำน
ของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับ ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  พ .ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำวต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของสัตวแพทยสภำและเจ้ำหน้ำที่ของกองทุนกำรออมแห่งชำติ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต
ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

 

 

 

 

ปณตภร/ผู้จัดท ำ 

๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๕ 

 

ประดิชญำ/ปรับปรุง 
๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ 

 

วิชพงษ์/ผู้ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ 

 

วิชพงษ์/เพ่ิมเติม 

๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 

 

นุสรำ/เพิ่มเติม 

๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

 

นุสรำ/เพิ่มเติม 

๒ กันยำยน ๒๕๕๘ 

 

กัญฑรัตน์/เพ่ิมเติม 

๒๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 

ปวันวิทย์/เพ่ิมเติม 

๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

 

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที ่ ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สถานพยาบาล”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม   



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  การประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  โดยกระทํา
เป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  ในมาตรา   ๔   

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา  ๓๑  แห่งกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ผู้อนุญาต”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมอบหมาย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  

ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอืน่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง  ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  เว้นแต่
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ตามวรรคสอง  ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการสถานพยาบาล”  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้แทนสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน)  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจํานวนสองคน  
และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบ
วิชาชีพนั้น  จํานวนหกคน  ได้แก่  ผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเภสัชกรรม   

ผู้แทนทันตแพทยสภา  สภาวิชาชีพละหนึ่งคน  และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเองจํานวนสองคน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดําเนินการสองคน  คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน  ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหน่ึงคน  และผู้แทน
องค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน   

แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้  ในการน้ีให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ให้ความเห็น  และให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาตในเร่ืองดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  การดําเนินการสถานพยาบาล  การปิด

สถานพยาบาล  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔) การควบคุมหรือการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินการสถานพยาบาล 
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน  หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้น

ตามมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาลดังกล่าว 
(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อ

ที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล 
และการกําหนดหลักเกณฑ์การดาํเนินการในกรณีเช่นว่านั้น 

(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๔/๑ สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา  การฝึกอบรม  การวิจัยทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข  หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน   

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามประเภทใด  
หรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการทางการแพทย์ใด  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอยีดดังต่อไปนี้  ณ  สถานพยาบาลนั้น 
(๑) ชื่อสถานพยาบาล 
(๒) รายการเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล 
(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภัณฑ์  ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าบริการอื่น   

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดชนิด 
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่น 
ของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  ๓๒  (๓) 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภัณฑ์  

ค่าบริการทางการแพทย์  หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้  และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิ
ที่ได้แสดงไว้” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๓๓/๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โรคติดต่ออันตราย  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล
ตามมาตรา  ๓๖” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา  

ชั้น  หรือแผน  ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต  หรือมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด  เรียบร้อย  ปลอดภัย  และมีลักษณะอันเหมาะสม
แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๓๖ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มี 
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา  ๓๓/๑  ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยฉกุเฉิน  เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ   

เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ระดมทรัพยากร
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ 

เม่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วย 
มีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องจัดการ 
ให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ของสถานพยาบาล  นอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต  ต้องได้รับอนุมัติ
ข้อความ  เสียง  หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  เง่ือนไข  และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  ซึ่งชื่อ  ที่ตั้ง  หรือกิจการของสถานพยาบาล  หรือคุณวุฒิ

หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล  
โดยใช้ข้อความ  เสียง  หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง  หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหน่ึงให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของ 
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดว้ยก็ได้” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้  
จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ  ทั้งนี้  จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูก้ระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นประธานกรรมการ  

ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และอกีไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  อัยการจังหวัด  
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และอีกไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๔ ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  เก่ียวกับ
สถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการประกาศต่อ 
ผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขออนุมัติแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต 

มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชน
มีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน  แต่กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซ่ึงดําเนินการโดยภาครัฐ  จงึควรแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการ
โดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามท่ีกําหนด  หรือผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กําหนด  
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาต
ต้องแสดงในสถานพยาบาล  และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการโฆษณาสถานพยาบาล  บทกําหนดโทษ  
และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จงึจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
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การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 



 

คํานํา 
   
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดการความรู้เก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ตํารา แนวปฏิบัติ และจากประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายในนํามาประมวลเป็นองค์ความรู้เร่ือง "การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน" จัดทําเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2557 สําหรับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเป็นความรู้เพิ่มเติม 

  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัตงิานด้านการตรวจสอบภายใน และผู้ที่สนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              กลุ่มตรวจสอบภายใน 
                สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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บทนํา 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยตรวจสอบภายในภาคราชการ      
         หน่วยตรวจสอบภายในภาคราชการ ได้เร่ิมขึ้นโดยกระทรวงการคลังกําหนดไว้ใน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ข้อ 50 และโดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78    
ลงวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2519 ให้ส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม มีผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ เพื่อช่วยให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมูลจากรายงานการ
ตรวจสอบภายใน มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์โดยให้ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
          ในปี พ.ศ. 2531 – 2532  กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพ่ือสามารถเป็นเคร่ืองมือ
ของผู้บริหาร ในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับข้อกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบการรับ – จ่าย     การ
เก็บรักษา  และการนําส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน จึงได้ยกเลิกข้อกําหนดเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน   
ในระเบียบดังกล่าวและนํามากําหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายในปี พ.ศ. 2551) 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    สําหรับหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ก่อตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จดัระเบียบปฏิบัตริาชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
  ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
ประธานรัฐสภา ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงออกประกาศรัฐสภา 
เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 
กลุ่มงาน 18 สํานัก  โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มฯ และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ คือเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มตรวจสอบภายในมีบุคลากรจํานวน 9 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการในตําแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญ
การพิเศษ 2 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 1 คน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 1 คน พนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการด้านตรวจสอบภายใน 2 คน เจ้าพนักงาน
ธุรการอาวุโส 1 คน และเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 1 คน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ในแต่ละด้านตามความรู้ความสามารถและประสบการณข์องแต่ละคน  
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คุณภาพงานตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในท่ีมีการปฏิบัติงานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน  และผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ      
การนําระบบการประกันคุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายในจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อม่ันแก่บุคคลทั่วไปต่อผลการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบภายใน 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
    การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ มีขึ้น         
โดยการประเมินคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอก     
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม  
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กําหนดแนวทาง       
การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ใช้กรอบการประเมินโดยอิงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย            
การตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน 
โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติทั้งหมด และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยเกณฑ์
การประเมินได้ประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 

 การกําหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้
กําหนดตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถกําหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา
เพื่อประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ทั้งสิ้น16 ประเด็น ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านคุณสมบัติมีจํานวน 6 ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มีจํานวน 10 ประเด็น
สรุปประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาฯ ได้ดังน้ี 
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สรุปประเด็นทีใ่ช้ในการพิจารณาเพื่อประเมินการการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 

 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ จํานวน 6 ประเด็น 
1000 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 1010 การกําหนคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 

1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็น
อิสระ 

 1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน และความเท่ียงธรรม 
 1111 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) โดยตรงกับหัวหน้าส่วน

ราชการ                                                              
 

 1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 1130 ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม  

 
 

รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  

 1210 ความเชี่ยวชาญ 3. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
 1220 ความระมัดระวังรอบคอบ 4. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง

ระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5. การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

 1310 การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  
 1311 การประเมินผลจากภายใน  
 1312 การประเมินผลจากภายนอก  
 1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและการ

ปรับปรุงคุณภาพงาน 
 

 1321 การระบุข้อความ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

 

 1322 การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 
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 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ประเด็น 
2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน  

 2010 
2020 

การวางแผนการตรวจสอบ 
การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ 

 2030 การบริหารทรัพยากร 3 . งบ ป ระม าณ และ อั ต รากํ าลั งขอ ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 2040 
2050 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
การประสานงาน 

4. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การ
ประสานงาน 

 2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 2070 การใช้บริการตรวจสอบภายนอก และความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ 

 

2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 6. กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมิน 
 2110 

2120 
2130 

การกํากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม 

และช่ วยสนั บ สนุ น ให้ มี การป รับป รุ ง
กระบวนการ การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 7. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 2201 

2210 
2220 
2230 
2240 

ข้อพิจารณาในการวางแผน 
การกําหนดวัตถุประสงค์ 
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรทรัพยากร 
แผนการปฏิบัติงาน 

(Engagement Plan) 

2300 การปฏิบัติงาน 8. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 2310 

2320 
2330 
2340 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ละประเมินผล 
การบันทึกข้อมูล 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 
2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 9. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 2410 
2420 
2421 
2430 

 
2431 

 
2440 
2450 

หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
คุณภาพของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ข้อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การระบุข้อความ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
การเปิดเผยการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
การให้ความคิดเห็นในภาพรวม 

 

2500 การติดตามผล 10. การติดตามผลการตรวจสอบ 
2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร  
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
  ข้อปฏิบัตหิลัก ๆ ของการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงาน
และบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 (1) งานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน และมีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระ 

(2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม ตามกรอบความประพฤติฯ ที่กําหนด 

(3) ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเชี่ยวชาญ ระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

(4) การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานด้าน

ตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนําไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงาน
ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 

(1)  การวางแผนการตรวจสอบ 
     - แผนตรวจสอบระยะยาว 3ปี หรือ 5ปี 
     - แผนตรวจสอบประจําปี 
     - แผนปฏิบัตงิานตรวจสอบ  
(2)  การปฏิบัตงิานตรวจสอบภาคสนาม 
(3)  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(4)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
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ส่วนที ่1 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 1. วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้ 
  1) หน่วยตรวจสอบภายในจัดทํากฎบัตรโดยให้สอดคล้องกับคํานิยามของตรวจสอบ
ภายในท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
               1.1 วัตถุประสงค์  1.2 สายการบังคับบัญชา  
               1.3 อํานาจหน้าที่  1.4 ความรับผิดชอบ 
               1.5 คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรดําเนินการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 2) ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
 3) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนาํเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
 4) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ 

  5) มีการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในรวมถึงการกําหนดขอบเขตการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน  
  6) นอกจากนั้นองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อม่ันและ
งานการให้คําปรึกษา  

 2.  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความ
เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในตอ้งปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
 1) ความเป็นอิสระ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระ คือ การ
เป็นอิสระจากเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การ
ตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  
   1.1 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามความเส่ียง 
   1.2 อนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
   1.3  เสนอรายงานผลการปฏิบัตงิานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
   1.4  มีโครงสร้างที่เป็นอิสระปรากฏอยู่ในกฎระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
   1.5  ได้รับมอบหมายเฉพาะงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
   1.6  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
   1.7  ไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริต มี

ทัศนคติที่ ไม่ลําเอียง หรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด มีจริยธรรม และผู้ตรวจสอบภายในต้องหลีกเลี่ยง
งานที่ตนมีส่วนเก่ียวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/มีความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่ประเมินงานที่ตนเคยมี
หน้าที่รับผิดชอบมาก่อนรวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีนโยบายเก่ียวกับด้านจริยธรรม  โดย
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กําหนดเกณฑ์การพิจารณาใน
การประเมิน ไว้ดังนี้  
 2.1 มีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
 2.2 บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่
กําหนด 
 2.3 มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระหรือ ความเที่ยงธรรม / มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ 
  3.  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  1) ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ จากการ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบ โดยสรุปลักษณะของความเชี่ยวชาญ  

โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การ
พิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  

 - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน) ต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 
  - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การยอมรับมีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35  

      2) ความระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและ
มีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทําให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ต้องมีการจัดทํากระดาษทําการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําร่างรายงานการตรวจสอบและนําไปประชุมหารือร่วมกับผู้รับการตรวจสอบเพื่อ
เป็นการยืนยันเร่ืองที่ตรวจพบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ รับการตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้
ความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากบางกรณีผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอาจ
ทําให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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  โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กําหนด
เกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  

 1. การปฏิบัตงิานตรวจสอบมีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการที่
เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 

   1.1 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
   1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
   1.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
     1.4 การวางแผนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
   1.5 การตรวจสอบภาคสนาม 
   1.6 การสรุปข้อตรวจพบ 
   2. มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน / ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
 3. มีการยืนยันถึงความถูกต้อง เหมาะสมของเร่ืองที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ 
   4. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือมีข้อทักท้วง
จากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 

    3) การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบภายในควรหม่ันศึกษาหาความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและความรู้ที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการ ปฏิบัติงาน และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 
รวมทั้งมีการนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 

 4. การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
    4.1 การประเมินผลจากภายใน 

           -  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 
           - มีการประเมินตนเองทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมทุกคน  
            - มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุปผลการสํารวจความพึง
พอใจเสนอผู้บริหาร  
       4.2 การประเมนิจากภายนอก 
            - มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
องค์กร  
           - มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้ผู้บริหารทราบ และมีการชี้แจงแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 1.1 การวางแผนการตรวจสอบ  เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายในองค์กร  

 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจัดทําขึ้น โดยทําไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ
เป็นระยะ ได้แก่ 

 -  แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปมีระยะเวลา    
3 - 5 ปี และต้องกําหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด   
                    -  แผนการตรวจสอบประจําปี  เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา 1 ปี และ
ต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว้ 
   เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดําเนินการตาม
ขั้นตอน ได้แก่  
  1.1.1 การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับงานของ
หน่วยงานท่ีต้องทําการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นเพื่อ
กําหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ควรตรวจสอบ 
  1.1.2 การประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและระบบควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้นําไปปฏิบัติตามที่
กําหนดผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
  1.1.3 การประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความ
น่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทําให้การทํางานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ขั้นตอนในการ
ประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 
  - การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงข้ึนภายในองค์กร
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยง เม่ือระบุสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ก็ทําการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
เสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร และมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ผลกระทบที่
เกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินที่ต้องเสียไปจากการดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือการระบุ
ผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข 
  - จัดลําดับความเสียง โดยนําหน่วยงานหรือกิจกรรมมาวางแผนการตรวจสอบตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากสงูมากไปหาน้อยสุด 
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  1.1.4 การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินความเสี่ยง นําหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในเพื่อหาหน่วยรับตรวจ โครงการ/กิจกรรม ที่
มีความเสี่ยงระดับสูง กําหนดเป็นหน่วยงานที่ต้องได้รับการเข้าตรวจสอบต่อไป โดยองค์ประกอบของ
แผนการตรวจสอบ  ต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้ รับผิดชอบ  
งบประมาณ (ถ้ามี) ในการประเมินความเสี่ยง ควรกําหนดปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านกลยุทธ์  
  2. ด้านการดําเนินงาน  
  3. ด้านการบริหารความรู้                          
  4. ด้านการเงินการบัญชี  
  5. ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ                
  ซึ่งแผนงานและกิจกรรมตรวจสอบ ในภาพรวมควรครอบคลุมประเภทของงานให้
ความเชื่อม่ันอย่างน้อย 4 ใน 6 ประเภท ซึ่งมีดังนี้   
  1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี   
  2) การตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบ    
  3) การตรวจสอบการปฏิบัตงิาน  
  4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
  5) การตรวจสอบสารสนเทศ  
  6) การตรวจสอบการบริหาร    

      1.2 การเสนอและอนุมัตแิผนการตรวจสอบ 
         แผนการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปี และหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีแผนการตรวจสอบระยะยาวและครอบคลุมทุก
หน่วยรับตรวจ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 5 ปี 
    1.3 การบริหารทรัพยากร  
  -  มีงบประมาณเพียงพอและมีกรอบอัตรากําลังและมีผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ
อัตรากําลังตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
      1.4 นโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิาน 
          - มีนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
          - มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ มีรูปแบบสอดคล้องกับ
โครงสร้าง/ขนาดของหน่วยงานตรวจสอบ 
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 1.5 การประสานงาน 
          มีการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการอื่นหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกรวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงาน
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
      1.6 การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
          มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 3 คร้ัง 
2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  
           งานตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในเร่ืองของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล โดยผู้ตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุต่างๆ จากการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการกํากับดูแลที่ ไม่เหมาะสม ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพปรับปรุงระบบงานกระบวนการทํางาน ดังนั้นลักษณะงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
  2.1 การบริหารความเสี่ยง   
  2.2 การควบคุม   
  2.3 การกํากับดูแล 
3. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
      ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูล
จากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้การวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ  
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ทรัพยากรที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัตงิาน  
     3.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ และ3.2  ขอบเขตการปฏิบัติงาน    
             ในทุกแผนการปฏิบัติงานที่เลือกมาสอบทานมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตสอดคล้องกับผล
การสอบทานระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และมีขอบเขตครอบคลมุเพียงพอ 
         3.3 การจัดสรรทรัพยากรเหมาะสม แผนปฏิบัติงานต้องมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน ทรัพยากรหมายถึง           
  1) บุคลากร  
  2) งบประมาณ (ถ้ามี)  
  3) ระยะเวลาที่ใช้ 
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         3.4 แนวทางการปฏิบัติงาน ทุกงานที่เลือกมาสอบทานต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีการระบุถึงวิธีการคัดเลือกข้อมูล การบันทึกข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ 
วิธีการประเมินผลอย่างเพียงพอและชัดเจน 
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน 
และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้
จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน การ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบ โดยดาํเนินการปฏิบัต ิได้แก่ 
      4.1 การรวบรวมข้อมูล  
  4.2 การวิเคราะห์และประเมิน                   
  4.3  การบันทึกข้อมูล และ  
  4.4 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  - มีการจัดทํากระดาษทําการมีสาระสําคัญเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบและ
ได้รับการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
  -  การเก็บหลักฐาน เช่น แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการ 
รายงานผลการตรวจสอบ อื่นๆ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ                                      
5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึง วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้ งเร่ืองอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
      5.1 รูปแบบรายงานผลการปฏิ บัติงาน  ขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบและ       
ความต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่งไปมี 2 รูปแบบ 
  1) การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่ มี
ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร 
  2) การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) ทั้งที่รายงานด้วยวาจาเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับการรายงานที่ต้องกระทําโดย
เร่งด่วนเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ 
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากข้ึน สําหรับการรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็น
การรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการนําเสนอด้วยวาจาประกอบ 
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  5.2 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนประกอบของรายงานผล
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแผนงาน งาน/โครงการที่จะ
ตรวจ,ข้อความทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ,สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ,การ
ติดตามผล 
  2.2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเก่ียวกับผลการตรวจสอบ โดย 
รายงานผลการปฏิบัตงิานควรมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่   
  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
  3. สรุปผลการตรวจสอบ (หลักเกณฑ์ ข้อตรวจพบ สาเหตุ) ในการปรับปรุงแก้ไข                    
  4. ผลกระทบ  
  5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
                   5.3 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          รายงานผลการปฏิบัติงานที่รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด รายงานผลการ
ปฏิบัติงานภายใน 2 เดือน และรายงานมีคุณภาพที่ดี คือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่เบ่ียงเบน ไม่อคติ ไม่
ลําเอียง ไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนในสาระสําคัญ รายงานสะอาดเรียบร้อย 

    6. การติดตามผล และ 7.  การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
โดยหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีระบบการติดตามผลตรวจสอบ  พร้อมรายงานผลการติดตาม
ต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยสมํ่าเสมอ 
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ส่วนที ่3  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
         หน่วยรับตรวจ คือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ในที่นี้ เป็นหน่วยงานที่หน่วยตรวจสอบภายในกําหนดในแผนการตรวจสอบ
ประจําปี และแผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า โดย
กําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกําหนดเแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการสอบทาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืนทันตาม
กําหนดเวลา ในการนี้หน่วยงานใดที่ได้รับการกําหนดให้ได้รับการเข้าตรวจสอบมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1) อํานวยความสะดวดและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
  3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัตงิาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  4) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได ้
  5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่
หัวหน้าส่วนราขการสั่งให้ปฏิบัติ 
  กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรกให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี 
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ส่วนที ่4  
 

จริยธรรมการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กําหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยก
ฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง   
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อม่ันและ       
ให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ 

แนวปฏิบัต ิ
 1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการ

พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึก และวิจารณญาณ     
อันเหมาะสม 

 2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือ    
จากการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 3. ผู้ตรวจสอบภายในพงึยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัต ิดังต่อไปนี้ 
      3.1 ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้าง        

ให้เกิดความไว้วางใจ และทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับ       
จากบุคคลทั่วไป 
        3.2 ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรม
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง              
ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึก
ส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
       3.3 การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า
และสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว     
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงาน
อาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
        3.4 ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัตงิานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัต ิ
  1. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) 
   1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหม่ันเพียร 
และมีความรับผิดชอบ 
   1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่กําหนด 

  1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
   1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
2. ความเท่ียงธรรม ( Objectivity ) 
   2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะ
นําไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ
ลําเอียงจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถปฏิบัตงิานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
   2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัต ิ
   2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้
รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
3. การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) 

 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในตอ้งมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงาน 

  3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทาง
ราชการ 
4. ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) 
   4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
   4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 

  4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและตอ่เนื่อง 

 

       ****************** 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เริ่มตนเม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช
ไดมอบนโยบาย ใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ
ระยะที่ ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศไทย รวมทั้งใหรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ
ผูบริหารและผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ
ที่สามารถยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถนําไปใชในการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดินป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหนวยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ ที่กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสราง
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคม
ที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการแกไข
ปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงที สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอ่ืน ๆ
ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหประเทศไทยของเรา
สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลางกระแสโลกในปจจุบัน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตปงบประมาณ 2560
เปนตนไป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ดวย

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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สารบัญ
1. บทนํา
2. สถานการณการทุจริตและสาเหตุของการทุจริต

2.1 สถานการณการทุจริต
2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
4. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)

5.1 ทบทวนงานวิจัย
5.2 การศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)

๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
๖.1 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
๖.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด
๖.3 การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
๖.4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม

๗. การฉายภาพอนาคต
๗.1 วงลออนาคต
๗.2 การฉายภาพอนาคต

๘. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๐ – 2564)
8.1 วิสัยทัศน
8.2 พันธกิจ
8.3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
8.4 วัตถุประสงคหลัก
8.5 ตัวชี้วัด
8.6 ยุทธศาสตร

8.6.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
กลยุทธที่ ๓ ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต
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8.6.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
กลยุทธที่ ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริต
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา

กลยุทธที่ ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
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กลยุทธที่ 6 ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตาม
เจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ

8.6.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
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กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption : UNCAC)

8.6.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต

ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริต

ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
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กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธที่ ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

8.6.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
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การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
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8.8 การเปล่ียนแปลงและการจัดการการเปล่ียนแปลง
8.9 การติดตามและประเมินผล

9. กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

93

95
98
99
99

101

103
104

105

106

106
107

109

110

112
114
118
123



จ

สารบัญ (ตอ) หนา

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565)

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565)

- คําสั่งแตงตั้งคณะเจาหนาที่ยกรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

- ชุดโครงการสหยุทธ
- สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณผูเก่ียวของเพ่ือประกอบการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- ผังภาพยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- ผังโครงสรางความเชื่อมโยงเนื้อหายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ฉ

สารบัญแผนภาพ

หนา
แผนภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 255๘
แผนภาพที่ 7.1 วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2560 - 2564
แผนภาพที่ 8.1 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลุมเปาหมายหลักในแตละยุทธศาสตร
แผนภาพที่ 8.2 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๑

“สรางสังคมที่ไมอดทนตอการทุจริต”
แผนภาพที่ 8.3 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2

“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
แผนภาพที่ 8.4 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3

“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”
แผนภาพที่ 8.5 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4

“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
แผนภาพที่ 8.6 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
แผนภาพที่ 8.7 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 6

“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”

5
50

57
59

71

79

86

97

108

แผนภาพที่ 8.8 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

111

แผนภาพที่ 8.9 ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนภาพที่ 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard

แผนภาพที่ 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และ
ทฤษฎีเชิงระบบ

แผนภาพที่ 9.1 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

117

119

120

128



ช

สารบัญตาราง

หนา
ตารางที่ 2.1 คาคะแนน CPI ป 2555 – 2558
ตารางที่ 2.2 สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 6.1 เกณฑการวิเคราะหตัวแปรสภาพแวดลอม 5 ดาน
ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธิพลสูง
ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดออน (Weaknesses) ที่มีอิทธิพลสูง
ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธิพลสูง
ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลสูง

5
6

46
47
47
48
48

ตารางที่ 8.1 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง
ตารางที่ 8.2 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

112
115

ตารางที่ 9.1 ตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

129



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑

1. บทนํา

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรง
ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง

การทุจริตเปนปญหาสากลที่ทุกประเทศลวนใหความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศไทยจึงได
ใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีเปนลําดับที่ ๑๔๙ เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่วาดวย
ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางสมบูรณ

ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ
ความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งข้ึน  ดวยการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องดวยยุทธศาสตรและกลยุทธที่เปนรูปธรรม ที่สามารถปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ทวีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔)
จึงกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพ่ือใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล

แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีแนวทางและข้ันตอน ดังตอไปนี้
๑. ทบทวนขอมูลที่เก่ียวของ โดยการสังเคราะหรายงานศึกษาและวิจัยที่มีอยู รวบรวมขอมูล

สถานการณทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ ขอกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เก่ียวของ การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น รวมทั้งเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม

๒. สัมภาษณคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสํานัก ป.ป.ช. บุคลากร
ในสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้ง ผูบริหารและบุคลากรในองคกรที่เก่ียวของ และองคกรภาคประชาชน

๓. วิเคราะหปจจัยภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง ความสําคัญของตัวแปร การเทียบเคียง
(Benchmarking) กับบางประเทศ และการวาดภาพอนาคต

1



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๒

๔. จัดเวทีครั้งที่ ๑ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน
ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอผลการวิเคราะหสภาพการณภายในประเทศที่เก่ียวของกับการทุจริต ปจจัย
ภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. ยกรางวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ
๖. จัดเวทีครั้งที่ ๒ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน

ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๗. ปรับปรุง (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ

๘. จัดเวทีครั้งที่ ๓ รับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง กรม
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  หัวหนาสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หนวยงาน
อิสระของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาการเมืองพัทยา สถาบันอุดมศึกษา เครือขาย
ภาคประชาชน เครือขายภาคเอกชน สื่อมวลชน และเครือขายอ่ืน ๆ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๙. จัดทํารูปเลมยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ รวมทั้งบทสรุปสําหรับผูบริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นําเสนอตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

๑๐. เสนอยุทธศาสตร ชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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2. สถานการณการทุจริตและสาเหตุของการทุจริต 1

2.1 สถานการณการทุจริต
การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในประเทศและขยายสูตางประเทศ (International) ทั้งรูปแบบการขามแดน

(Cross-border) หรือขามชาติ (Transnational) ซึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหวางประเทศ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในดานตาง ๆ ในทางที่ผิด ทําให
การติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียุงยาก และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสูปญหา
อาชญากรรมขามชาติอีกมากมาย เชน การฟอกเงิน การคาอาวุธ การคามนุษย ยาเสพติด การกอการราย
ซึ่งลวนสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ

ปญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกลาว ทําใหนานาประเทศตระหนักถึงภัยรายแรงที่เกิดข้ึน
ในวงกวาง ดังรายงานของธนาคารโลก จํานวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทางผาน
ทีซุ่กซอนไวในตางประเทศในแตละป ประมาณ 20 - 24 พันลานเหรียญ หรือรอยละ 20 - 40 ของเงินชวยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ2 ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงกําหนดอาชญากรรม
ที่ประชาคมโลกตองใหความรวมมือกันปราบปราม ประกอบดวย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมขามชาติ
การกอการราย การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การฟอกเงิน และการทุจริตคอรรัปชัน3

และองคการสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 เปนอนุสัญญาฉบับแรก
ที่ใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให
ความรวมมือทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกลาว แบงเปน
๔ หมวดหลัก ไดแก การปองกันการทุจริต การกําหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย ความรวมมือ
ระหวางประเทศ และการติดตามทรัพยสินคืน และประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีอยางสมบูรณ เม่ือวันที่
31 มีนาคม 2554 เปนลําดับที่ ๑๔๙ ถือเปนสัญญาณเริ่มตนการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย

ตอมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ไดดําเนินการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีที่กําหนดใน
อนุสัญญา UNCAC เพ่ือใหกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเทาสากล
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีไดอยางครบถวน และรองรับกลไกการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓

1 ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
2 World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)  Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9.
3ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

2
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จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ในรอบการประเมินที่ 1 ประจําป ค.ศ.
2010 - 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาหเรน รวมกับฝายเลขานุการของสํานักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC)
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตอตานการทุจริตเพ่ิมเติม ไดแก

1. เพ่ิมเติมฐานความผิดอาญา เชน ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ขอบทที่ 25)
ความผิดฐานตระเตรียมการเพ่ือกระทําการทุจริต (ขอบทที่ 27) ความผิดฐานเจาหนาที่รัฐยักยอกทรัพยสิน
(แมเจาหนาที่นั้นจะไมมีหนาที่โดยตรงในการเก็บรักษาทรัพยสินดังกลาว) (ขอบทที่ 17) ความผิดเก่ียวกับ
การกระทําทุจริตในภาคเอกชน (ขอบทที่ 20 และ 21) กําหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทําทุจริต
(ขอบทที่ 26)

2. เพ่ิมเติมกลไกหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เชน ปรับปรุง
การคุมครองพยานและผูใหเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตใหเทียบเทามาตรฐานสากล (ขอบทที่ 32) กําหนดใหการริบทรัพย
รวมถึงดอกผลและประโยชนอ่ืนใดที่ไดมาจากทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด และใหสามารถริบทรัพยได
แมทรัพยนั้นจะถูกเปลี่ยนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยูกับทรัพยสินอ่ืน (ขอบทที่ 31)

3. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศโดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ เชน
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นตาง ๆ เชน กําหนดใหมี
การหารือรวมกันระหวางรัฐภาคีทุกครั้งกอนการปฏิเสธการสงผูรายขามแดน (ขอบทที่ 46) สรางเสริมกลไก
การสงคืนทรัพยสินจากการกระทําความผิดคืนประเทศเจาของที่แทจริงที่มีประสิทธิภาพ (ขอบทที่ 46) กําหนดให
สามารถทําขอตกลงจัดตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมกันระหวางรัฐภาคีได (ขอบทที่ 49)

นอกจากนี้ การประเมินในระดับสากลโดยองคการพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International
Nongovernmental Organization : INGOs) ที่ทําการประเมินการทุจริตคอรรัปชันและความโปรงใส คือ องคกร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ไดจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) เพ่ือประเมินสถานการณการคอรรัปชันในภูมิภาคตาง ๆ ในระดับโลก  ผลการประเมิน
คาคะแนน CPI ในป พ.ศ. 2558 ของประเทศตาง ๆ พบวา ประเทศที่เขารับการประเมิน จํานวน 2 ใน 3 มีคะแนน
นอยกวา 50 คะแนน และประเทศสวนใหญรอยละ 68 กําลังเผชิญหนากับปญหาของการทุจริตที่รายแรง
รวมไปถึงกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จี 20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank
Governors : G 20) กวาครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปญหาของการทุจริตคอรรัปชันเชนเดียวกัน

นับตั้งแตประเทศไทยดําเนินการใหสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ไดคะแนนที่มีแนวโนมดีข้ึนบาง ดังแสดงบนกราฟ
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ภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 255๘ 4

หมายเหตุ : ตั้งแตป พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนคาดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบวา คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ภายหลังการให
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 สถานการณการบริหารจัดการ
การทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 3 ที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยที่ 37.00

ตารางที่ 2.1 คาคะแนน CPI ป 2555 – 25585

อันดับ (ป 2558 ) ประเทศ คาคะแนน CPI
เอเชีย โลก 2555 2556 2557 2558 คาเฉลี่ย อันดับ

1 8 สิงคโปร 87 86 84 85 85.50 1
2 54 มาเลเซีย 49 50 52 50 50.25 2
3 76 ไทย 37 35 38 38 37.00 3
4 88 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 33.50 5
5 95 ฟลิปปนส 34 36 38 35 35.75 4
6 112 เวียดนาม 31 31 31 31 31.00 6
7 139 ลาว 21 26 25 26 24.50 7
8 147 พมา 15 21 21 22 19.75 9
9 150 กัมพูชา 22 20 21 21 21.00 8

หมายเหตุ : ในป 2558 ไมมีขอมูลของประเทศบรูไน จึงไมนํามาคิดเปนฐานคะแนนเฉลี่ย

4 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
5 ที่มา เรียบเรียงขอมูลโดยมูลนิธอิงคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย แหลงขอมูล: http://transparency.org/ สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
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จากขอสนเทศดังกลาวขางตน สะทอนปญหาของการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยเปนปญหาที่
หยั่งราก ฝงลึก และตองใชระยะเวลาในการแกไขดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แมวาแนวโนม
ภาพลักษณคอรรัปชันจะดีข้ึน แตการปองกันและปราบปรามตองเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วใน
ยุคปจจุบัน รวมทั้งตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการสรางสังคมที่มีความโปรงใส คานิยมใน
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งกระแสการตอตานทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอรรัปชัน

ขอสนเทศดังกลาวยังชี้ใหเห็นวา รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมทวีความสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปนการทุจริตทางตรง เชน การรับสินบน การทุจริตตอตําแหนงราชการ การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจาง มีการเปลี่ยนเปนรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากข้ึน มีกระบวนการแกกฎหมายเพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง การใชอํานาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไกใน
กระบวนการยุติธรรม การทําลายการตรวจสอบอํานาจรัฐ รวมทั้งยังมีการทุจริตในระดับประเทศผานขอตกลง
ความรวมมือ การใหสินบนเจาหนาที่ไทยในการทําธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทขามชาติ เปนตน

สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังมีเรื่องคางสะสมถึง 10,945 คดี จําแนกเปนเรื่องคางสะสมที่ยกมาจากเริ่มกอตั้ง
สํานักงาน ป.ป.ป. ถึง ป พ.ศ. 2557 จํานวน 9,513 คดี และเรื่องรับใหม ป พ.ศ. 2558 จํานวน 3,050 คดี
และดําเนินการแลวเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเปนเพียงรอยละ 12.88 ของคดีทั้งหมดเทานั้น 6 โดยสามารถ
จําแนกไดดังนี้

ตารางที่ 2.2 สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558

ป
งบประมาณ

จํานวนรับเรื่องกลาวหา ผลการดําเนินงาน
คงเหลือ

ยกมา รับใหม รวม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. รวม
2554 7,896 3,092 10,988 1,270 222 66 - - 93 171 1,822 9,166

2555 9,166 2,430 11,596 1,085 211 70 115 2 2,063 97 3,643 7,953

2556 7,953 2,625 10,578 1,163 174 45 226 1 294 97 2,000 8,578

2557 8,578 3,117 11,695 1,535 130 31 157 4 224 101 2,182 9,513

2558 9,513 3,050 12,563 1,054 86 12 181 7 133 145 1,618 10,945

รวม 7,896 14,314 22,210 6,107 823 224 679 14 2,807 611 11,265 10,945

ประเภท ก. ตกไป/แสวงหาฯ แลวไมรับไวดําเนินการ ไตสวน/ไตสวนแลวขอกลาวหาไมมีมูล
ประเภท ข. ไมรับ/ไมยกข้ึนพิจารณา
ประเภท ค. สงคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89
ประเภท ง. สงใหผูบังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 89/2

6 ศูนยประมวลขอมูล สํานกังาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559
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ประเภท จ. รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเภท ฉ. สงคณะกรรมการ ป.ป.ท./หนวยงานอ่ืนดําเนินการ
ประเภท ช. ชี้มูลความผิด

2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดกําหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเปน 7 ประเภท ไดแก

1. การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐระดับสูง
เพ่ือบิดเบือนนโยบายหรือการใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรของชาติ

2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐระดับกลาง
และระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ

3. การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให  หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน
ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตาง ๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจาหนาที่องคกรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในหนาที่ราชการ มาใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่ไมเก่ียวของ

5. การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธทางการเมืองหรือเครือขาย (Connection) เพ่ือเขามาทํางานหรือเพ่ือไดรับผลประโยชน
โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

6. การเลือกที่ รักมักที่ชัง  (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่ งของการเลนพรรคเลนพวก
โดยเจาหนาที่ของรัฐจะใชอํานาจที่มีในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพ่ือน ครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

7. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม อันเกิดจากที่บุคคลตองมีหนาที่หรือสถานะมากกวา 1 สถานะ

การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก การทุจริตในระดับชาติ และการทุจริต
ในระดับทองถ่ิน

1. การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนรูปแบบการทุจริต
ที่นักการเมืองใชอํานาจทางดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติที่ไดมาจากความไววางใจ
ของประชาชน เปนเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแกไขกฎหมาย การแกไขระเบียบ ขอบังคับและนโยบาย
โดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง
เพื่อใหการกระทําการทุจริตกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ
การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ เชน การซื ้อขายตําแหนงในระดับสูงทางราชการ ไดแก
ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงที่มีอํานาจอนุมัติเห็นชอบโครงการตาง ๆ ได นําไปสู
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การตรวจสอบที่หละหลวมในโครงการกอสราง การจัดซื้อจัดจางในรัฐ และการใชวิธีพิเศษในการดําเนินการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ มาตรการปองกันการทุจริตตาง ๆ  ในแตละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบงผลประโยชนกัน
ในหมูพวกพอง เชน การทําแบบกอสรางที่ไมมีความชัดเจน การใชเงินกูจากตางประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ รวมทั้งเสนอโครงการเรงดวนเพ่ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการวาจางแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผูรับเหมาสามารถดําเนินการออกแบบและ
กอสรางโครงการใหแลวเสร็จไดดวยตัวเอง ซึ่งเอ้ือตอการทุจริต เนื่องจากผูรับเหมาโครงการสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานตาง ๆ ไดตลอดเวลา สามารถปรับเพ่ิมคาใชจายและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมไดงาย อีกทั้งยังเปดชองให
บริษัทเอกชนเรียกรองคาชดเชยจากรัฐได ซึ่งมักเกิดจากการทําสัญญาที่หละหลวม มีชองวางใหหนวยงานรัฐเสียเปรียบ

2. การทุจริตในระดับทองถิ่น การกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตใน
ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 7

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง
สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) สภาพหรือปญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

การทุจริตในหลายรูปแบบดังกลาว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ ออรุงโรจน (2554) พบวา
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ไดแก

1. การใชวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางที่ผิด
2. ปญหาเรื่องตัวบุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐ

กลาวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภนําไปสูการเอื้อประโยชนในทางมิชอบใหแกญาติมิตร
และพวกพอง รวมทั้งการตรวจสอบความโปรงใสขาดประสิทธิภาพ ทําใหสังคมเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกลาวเปนเพียงตัวเสริมใหเกิดโอกาสในการทุจริตเทานั้น ปญหาสําคัญที่สุดอยูที่
การขาดจิตสํานึกความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ความโลภในอํานาจและทรัพยสินอยูเหนือ
ความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหนาที่จนนําไปสูการทุจริตดวยวิธีการใหม ๆ ที่ซับซอนยิ่งข้ึน

7 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: มาตรการและกลไกการปองกัน” โดย รศ.ดร. โกวิทย พวงงาม
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สาเหตุและปจจัยสําคัญที่นําไปสูการทุจริตมีอีกหลายประการ นับตั้งแตเรื่องของโอกาสในการทํา
ทุจริตที่เกิดจากชองวางของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชนทางธุรกิจกับการดําเนินงานของภาครัฐ คาตอบแทนที่
ไมเหมาะสมของขาราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอาประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดประโยชน
สวนรวม คานิยมยกยองคนที่มีเงิน ทัศนะที่วาการทุจริตเปนเรื่องปกติ ความไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีสวนทําใหคนมุงสรางความร่ํารวย วัตถุนิยม เปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่
มีแนวโนมที่จะทําการทุจริต รวมทั้ง “โครงสรางทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ํา มีชองวางระหวาง
คนจน - คนรวย  คนมีอํานาจ - คนไรซึ่งอํานาจ ทําใหแสวงหาหนทางที่จะลดชองวาง โดยการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
ทั้งในสวนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 256๐ - 256๔) ที่บูรณาการพันธกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรและภาคีเครือขาย
ที่มีบทบาทหนาทีใ่นการตอตานการทุจริต เพ่ือใหประเทศไทยลดการทุจริตไดอยางมีนัยสําคัญ
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3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) มาจากการเก็บขอมูลสถานการณ
การทุจริตของแตละประเทศจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ จํานวน 12 แหลงขอมูล ประเมินโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ
กอตั ้งขึ ้นในประเทศเยอรมนี เมื่อ ป ค.ศ. 1993  มีวัตถุประสงคในการตอสู กับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดวยการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงผลเสียของการทุจริต การประเมิน CPI
แตละประเทศจะถูกประเมินจากแหลงขอมูลอยางนอย 3 แหลงขอมูล

ประเทศไทยไดถูกประเมินจาก 8 แหลงขอมูล ไดแก
1. Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
2. International Institute 0f Management Development : IMD
3. Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
4. World Economic Forum Executive Opinion Survey : WEF
5. World Justice Project Rule of Law Index : WJP
6. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU
7. Global Insight Country Risk Ratings : GI
8. Political and Economic Risk Consultancy : PERC

รายละเอียดสําหรับการประเมิน ๘ แหลงขอมูลขางตน สามารถอธิบายได ดังนี้

1) แหลงขอมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
BTI เผยแพรคะแนนทุก 2 ป  ป 201๖ เปนปลาสุดที่เก็บขอมูลในชวง 1 กุมภาพันธ 2013

ถึง 31 มกราคม 2015 ประเด็นที่ใชในการวิเคราะห มี 3 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจและการจัดการ
ของรัฐบาล มี 17 หลักเกณฑ ไดแก 1) ความเปนรัฐ 2) สวนรวมทางการเมือง 3) หลักนิติธรรม 4) ความม่ันคง
ของสถาบันประชาธิปไตย 5) การบูรณาการทางการเมืองและสังคม 6) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 7) องคการของตลาดและการแขงขัน 8) สกุลเงินและเสถียรภาพดานราคา 9) ทรัพยสินสวนบุคคล
10) ระบอบของรัฐสวัสดิการ 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 12) การพัฒนาอยางยั่งยืน 13) ระดับความยาก
14) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย 15) การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 16) การสรางฉันทามติ
และ 17) ความรวมมือระหวางประเทศ

3



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๑

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 45 คะแนน
ป 2013 ได 40 คะแนน
ป 2014 ได 40 คะแนน
ป 2015 ได 40 คะแนน (คะแนนคงที่)

2 ) แ ห ล ง ข อ มู ล International Institute 0f Management Development : IMD
แหลงขอมูล IMD สํารวจและจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจ

ทั่วโลก โดยการจัดอันดับตัวชี้วัดทั้ง 4 กลุมหลัก ไดแก 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ
3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสรางพ้ืนฐาน

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 36 คะแนน
ป 2014 ได 33 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 5 คะแนน)

๓) แหลงขอมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
International Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเสี่ยงของประเทศตาง ๆ

3 ดาน คือ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศทั่วโลก
คอรรัปชัน เปนหนึ่งในความเสี่ยงดานการเมืองของ ICRG โดยมุงไปที่คอรรัปชันที่เกิดข้ึน

ในระบบการเมือง พบวา รูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณตรงและพบมากที่สุด คือ การเรียกรับสินบน
หรือการเรียกรับเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเขา/สงออก การประเมินภาษี การคุมกันโดยตํารวจ
ระบบอุปถัมภ ระบบพวกพอง การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธใกลชิดของ
นักการเมืองกับนักธุรกิจ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 31 คะแนน
ป 2013 ได 31 คะแนน
ป 2014 ได 31 คะแนน
ป 2015 ได 31 คะแนน (คะแนนคงที่)

๔) แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF
แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) เปนหนึ่งในแหลงขอมูล

ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ นําขอมูลมาใชเพ่ือจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
World Economic Forum จั ดทํ า ดั ชนี ชี้ วั ดคว ามสามารถทา งการแข ง ขั น  ( Global

Competitiveness Index : GCI) ของตนเองเปนประจําทุกป ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแขงขันจะแตกตาง
จากดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ แตอาจจะมีความสัมพันธกันบางประการ
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เนื่องจากใชขอมูลดิบชุดเดียวกัน คือ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร (Executive
Opinion Survey)

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 35 คะแนน
ป 2014 ได 39 คะแนน
ป 2015 ได 43 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 4 คะแนน)

5) แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
WJP เปนองคกรที่ประเมินคาระดับความโปรงใสโดยใชหลักนิติรัฐเปนเกณฑ มีการเก็บขอมูล

ในทุกป การคิดระดับคะแนนรวม จาก 8 เกณฑหลัก ไดแก 1) การตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล
2) การปราศจากการคอรรัปชันและแสวงหาผลประโยชนสวนตน 3) การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ของประชาชน 4) สิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 5) ความสงบเรียบรอยของสังคม การไมใชความรุนแรง
ในการแกปญหา 6) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 7) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพง
ความเปนอิสระของตุลาการ และระยะเวลาดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และ 8) การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพชวยลดจํานวนอาชญากรรม การไมถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล และสิทธิของผูตองหา

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 33 คะแนน
ป 2013 ได 33 คะแนน
ป 2014 ได 44 คะแนน
ป 2015 ได 26 คะแนน (ลดลงจากปกอน 18 คะแนน)

6) แหลงขอมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เปน 1 ใน 8 แหลงขอมูลจาก

ทั้งหมด 12 แหลง ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) นํามาใชใน
การประเมินเพ่ือจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเชิงลึกที่เปนปจจุบัน
เก่ียวกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่ระบบเศรษฐกิจตองเผชิญ มีประเทศที่ EIU ทําการวิเคราะหทั้งสิ้นมากกวา 140
ประเทศ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 38 คะแนน
ป 2014 ได 38 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (คะแนนคงที่)



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๓

7) แหลงขอมูล Global Insight Country Risk Ratings : GI
องคกรที่ประเมินคา GI คือ บริษัท IHS Inc. ปจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงดานการบริการ

ปจจัยรอง ไดแก ความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความม่ันคงที่สงผลตอการดําเนินงาน
ในภาคธุรกิจและการลงทุน การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจากนักวิเคราะหที่เชี่ยวชาญในแตละประเทศ
และไดรับขอมูลจากกลุมลูกคาและผูทําสัญญากับภาครัฐของประเทศนั้น ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูรับงานอิสระ
เครือขายนักขาว และสถานการณที่สําคัญในแตละวันจะถูกนํามาประเมินดวย

คําถามของผูเชี่ยวชาญจะเนนไปที่การประเมินการทุจริตที่สงผลตอการดําเนินการของภาคธุรกิจ
เอกชนเปนหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณของนักธุรกิจที่มีเก่ียวกับการทุจริต ตัวอยางคําถาม

- การคอรรัปชันมีผลตอการดําเนินธุรกิจหรือไม การเมืองและเศรษฐกิจมีผลตอการคอรรัปชันอยางไร
- ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอรรัปชันสัมพันธกับการอนุญาตใหทําธุรกิจหรือไม และสงผลตอ

นโยบายและการตัดสินใจอยางไร
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 42 คะแนน
ป 2013 ได 32 คะแนน
ป 2014 ได 42 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (คะแนนคงที่)

8) แหลงขอมูล Political and Economic Risk Consultancy : PERC
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) นําขอมูลของ PERC มาใชจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต

(CPI) ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในทองถ่ินและนักธุรกิจชาวตางชาติในแตละ
ประเทศโดยการสัมภาษณ การสอบถามทางโทรศัพทและการตอบแบบสํารวจออนไลน โดยถามเก่ียวกับประเทศ ที่
พวกเขาทํางานอยูและประเทศของเขาเอง

ขอมูลที่นํามาใชจัดทํา CPI ป 2015 เปนขอมูลจากการสํารวจระหวางเดือนมกราคม 2015
ถึงเดือนมีนาคม 2015 และตีพิมพในวารสารเดือนเมษายน 2015

PERC ใชวิธีการสํารวจการรับรูของกลุมตัวอยางตอการคอรรัปชัน โดยมีคําถาม ดังนี้
1. ทานจะใหคะแนนปญหาการทุจริตในประเทศที่ทานทํางานหรือประกอบธุรกิจเทาใด
2. ปญหาการทุจริตในประเทศของทานลดลง เทาเดิม หรือเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปที่แลว
3. การคอรรัปชันในแงมุมใดหรือในเรื่องใดที่ทานเห็นวามีความสําคัญตอประเทศของทานมากที่สุด
ทั้งนี้ ในการคํานวณคา CPI จะใชคําตอบจากคําถามแรกเทานั้น กําหนดระดับคะแนนตั้งแต

๐ ถึง ๑๐ โดยคา ๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตนอยที่สุด และระดับ ๑๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตมากที่สุด
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 39 คะแนน
ป 2014 ได 35 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 7 คะแนน)
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“ดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘” ที่หนวยงานองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI)
ไดเผยแพรเม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏวา “ประเทศไทย ได ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน”
เปนอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และไดอันดับที่ ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุมอาเซียน

คาคะแนนที่ไดรับดังกลาว มาจากแหลงขอมูลที ่ค าคะแนนเพิ่มขึ ้น ๓ แหลง แหลงขอมูลที่
คาคะแนนเทาเดิม ๔ แหลง และแหลงขอมูลที่คาคะแนนลดลง ๑ แหลง ซึ่งข้ึนอยูกับการเก็บขอมูลและประเมินคา
บริบทดานใดในชวงนั้น ๆ เชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานกระบวนการยุติธรรม เปนตน

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง เก่ียวกับ “ชวงเวลาการเก็บขอมูลของแตละแหลงขอมูล” อาจจะสงผลตอ
คาคะแนนเชนเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติเก่ียวกับคําอธิบาย
ของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ (Corruption Perceptions Index 2015 :
Full Source Description) พบวา แตละแหลงขอมูลจะทําการเก็บขอมูลในชวงเวลาที่แตกตางกันไป กลาวคือ
บางแหลงขอมูลเก็บขอมูลตั้งแต ป ๒๐๑๒ ถึงป ๒๐๑๔ แตบางแหลงขอมูลเก็บขอมูลเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ป ๒๐๑๕

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๐๑๕ จึงสะทอนภาพรวมของเหตุการณและสถานการณ
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เชน นโยบายทางเศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมาย ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ในหลายชวงเวลาตั้งแตปลายป ๒๐๑๒ ถึงตนป ๒๐๑๕

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเพ่ิมข้ึนในภาพรวม อาจจะมีสาเหตุจากการเขามาบริหารประเทศของ
รัฐบาลในสถานการณพิเศษ ที่นําโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา สามารถใชกฎหมายยุติปญหาความขัดแยง
อยางรุนแรงที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหประเทศมีความม่ันคงภายในมากข้ึน รวมทั้งการกําหนดนโยบาย
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันทุกภาคสวนราชการ และการแตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเทาเดิม อาจจะสืบเนื่องจากบริบทที่ถูกประเมินยังไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

สวนแหลงขอมูลที่มีคาคะแนนลดลง คือ แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
อาจมีสาเหตุมาจากระดับคาคะแนน ๓ ใน ๘ หลักเกณฑปรับตัวลดลง ประกอบดวย ๑) ระบบการเมือง
๒) สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ๓) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากในชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล
โดยเฉพาะในชวงปลายป ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔ เปนชวงที่สถานการณการเมืองไทยเกิดความวุนวาย มีการประทวง
เดินขบวนปดถนนและสถานที่ราชการจํานวนมาก ประชาชน รวมถึงขาราชการบางสวนไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางปกติ มีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการวางระเบิดในสถานที่ตาง ๆ ทําใหเกิดการรัฐประหาร
และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการรวมอํานาจอยูที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ประกอบกับบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีจํานวนนอย
รวมไปถึงการกําหนดใหพลเรือนตองข้ึนศาลทหารหากเขากรณีตามที่กําหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ สถานการณที่เกิดความขัดแยงอยางตอเนื่องดังกลาวอาจทําใหระดับคาคะแนน ที่ถูกประเมินปรับตัว
ลดลง
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อนึ่ง ขอมูลเชิงประจักษจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International) เก่ียวกับคําอธิบายของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนกีารรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ ที่ผานมา
มีขอสังเกตวา ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกป เปนชวงที่มีการเก็บขอมูลจากทุกแหลงขอมูล
ซึ่งนาจะสงผลตอคาคะแนน CPI อยางมีนัยสําคัญ

ดังนั้น ในการยกระดับคาคะแนน CPI ในป ๒๐๑๖ รัฐบาลและทุกภาคสวน พึงเรงสรางภาพลักษณ
ที่ดีและการรับรูที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ควรใหขอมูลที่เก่ียวของแกประชาชนและนักลงทุนตางชาติอยางทั่วถึง
การนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือใหนานาประเทศสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
การผลักดันใหพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนรูปธรรม รวมทั้งเรงใหเกิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหเปนไปอยางครอบคลุมรอบดานแกทุกหนวยงาน เปนตน
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4. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตรชาติวาด วยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางให
ทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหนาที่ของตนเอง แตเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุ
ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดเทาที่ควร สืบเนื่องมาจากปญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ
ที่สลับซับซอน ยากตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเปนการตอยอดและพัฒนาใหงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหประสบผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากกฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร หรือการดําเนินงานของ
องคกรตาง ๆ จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับฐานความคิดและสรางความตระหนักรู
ใหทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้ง
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตใหชัดเจน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตทั้งในสวนของการกําหนดนโยบายและการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมถึงเปนการแสดงเจตจํานงการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
จะตองมีการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบและเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต จะตองปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแกไขปญหา
การทุจริต เพ่ือเปนการสรางใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ซึ่งเม่ือการดําเนินงานดังที่กลาวมาสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงก็เชื่อวาจะสามารถเปนสวนหนึ่งในการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยใหไดคาคะแนนตามเปาหมาย
ที่วางไวอยางแนนอน

ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีขอคํานึงหลายประการในการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกระแสของโลกในปจจุบันที่มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางกันใน
การแกไขปญหาการทุจริต โดยสําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4
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ซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และรุนแรง ในลักษณะของการออกกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสรางความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตในทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเม่ือพิจารณาแลวเห็นวามี
สาระสําคัญที่ควรนํามาใชสําหรับกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

1. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
2. วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสภาปฏิรูปแหงชาติ
3. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
4. รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
7. แนวนโยบายและขอสั่งการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)

สําหรับในปจจุบันประเทศไทยไดอยูในระหวางการประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .... เพ่ือใหประชาชนไดพิจารณาและลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ได
ใหความสําคัญกับการออกแบบระบบโครงสรางอํานาจที่มุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมทางการเมือง และผูบริหารระดับสูง ใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
จากการที่รัฐธรรมนูญฯ ไดใหความสําคัญกับเรื่องปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบันปญหาดังกลาวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะเปนในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแมกระทั่งภาคประชาสังคม
ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ จึงสรางกฎหมาย มาตรการ หรือกลไก สําหรับปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหมีภาพลักษณและความนาเชื่อถือ
ในสายตาของนานาชาติ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... กําหนดอยูในหมวดที่ 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทย
วา “...บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพ่ือใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ ไมวาการกระทํานั้น จะเปนการกระทําโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ
โดยการกําหนดอยางชัดเจนในลักษณะนี้ ถือไดวาเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนหนาที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและ
เขาใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนโอกาสของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมสรางกระแสการตอตานหรือรังเกียจการทุจริตใหแพรกระจายไปในทุกภาคสวนของสังคมไทย

นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดอยางชัดเจน ในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐ วา “รัฐตอง
สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด  รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู
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ตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯ
กําหนดในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหรัฐสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจน โดยถือเปน
หนาที่ของรัฐ ที่จะตองพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยไดรับการคุมครองจากรัฐอยางเต็มที่ตามที่กฎหมายกําหนด

การบริหารราชการแผนดิน รัฐจะตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญคือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิให
ผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบที่เปนการกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่หรือกระบวนการแตงตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐจะตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให
หนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอง
ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิด
ปญหาที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกยายที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง
รวมถึงพวงพอง ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว รางรัฐธรรมนูญฯ จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ตองยึดม่ัน
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่กําหนดเอาไว เพ่ือเปนการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ของรัฐอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประเทศและประชาชนสวนรวม และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี ตองคํานึงถึงการขัดกันแหงผลประโยชนดวย

สําหรับองคกรที่รางรัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหทําหนาที่เปนองคกรอิสระ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีจํานวน 9 คน และมีวาระการดํารง
ตําแหนง 7 ป เพียงวาระเดียว ซึ่งในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวใน
มาตรา 234 ดังนี้

1. ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต
ตอหนาที่ หรือจงใจใชหนาที่และอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเพ่ือดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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2. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพ่ือดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพยสินหรือหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. หนาที่และอํานาจอ่ืนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอ (1) (2) และ (3) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให
การปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจําเปนจะมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐที่มีเจาหนาที่และอํานาจเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใชเปน
ความผิดรายแรง หรือที่เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ของ
หนวยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได

จากอํานาจและหนาที่ดังกลาวมาในขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให
ความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการนําเอาตัวผูที่กระทําความผิด
หรือทุจริตตอหนาที่ราชการมาลงโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยการดําเนินงานดังกลาวจะตองเนนในเรื่อง
ของการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม เนื่องจากในอดีตและปจจุบันการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ถูกตั้งคําถามจากสังคมและภาคประชาชนในเรื่องของมาตรฐาน และ
ความลาชาในการดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิดตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ดังนั้นการปฏิรูป
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว จึงมีความสําคัญและเปนที่มาใหรางรัฐธรรมนูญได
ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อยางรวดเร็วสมกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 8

สืบเนื่องจากการกําหนดโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ จากรางรัฐธรรมนูญฯ แลว เพ่ือให
การดําเนินงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดจริง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนองคกรที่มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือใหเกิด
การปฏิรูปในดานตางๆ โดยไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เพ่ือ
ปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน

8 คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ.รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. …,25๕๙
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การปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะ
องคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน จึงได
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหและมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงไดเสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหาดังกลาว ใน 3 ดาน ไดแก

1. ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพ่ือปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม
เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนการแกไขปญหาการทุจริต โดยมุงเนนแนวคิดที่มี “คน” เปนศูนยกลาง
ของการปฏิรูปดังกลาว ซึ่งยุทธศาสตรนี้เปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดานวิธีการ
“คน” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการแกไขปญหา เพราะถาคนในสังคมสวนใหญมีจิตสํานึกในเรื่องการตอตานการ
ทุจริต และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญ จะทําใหการทุจริตเกิดข้ึนไดยากในสังคม เพราะสังคมจะ
ถือวาเรื่องการทุจริตเปนเรื่องที่มีความรายแรงและยอมรับใหเกิดไมไดในสังคม ดังนั้น “คน” จึงเปนตัวหลักสําคัญใน
การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งการดําเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกลาว มี 3 แนวทาง

แนวทางที่  1 สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคล เริ่มตนทําให “คน” แตละคน ในแตละ
กลุมเปาหมายมีจิตสํานึกที่ถูกตอง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทําอะไรไมควรทํา ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของ
การทุจริตคอรรัปชัน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่นารังเกียจ เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ

แนวทางที่ 2 สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ “คน”
ที่มีจิตสํานึกเพราะคนแตละคนตางอยูภายใตองคกร กลุมสังคม หรือภาคสวนตาง ๆ การออกแบบใหมีระบบและกลไก
ใหปจเจกบุคคลที่มีจิตสํานึกใหไดเชื่อมโยงสัมพันธกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สรางพ้ืนที่ใหคนดีมีที่ยืนในสังคม
สรางพลังกลุมที่มีขวัญและกําลังใจในการทําความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับจะชวยสรางความเขมแข็ง
และขยายขอบขายของกลุมคนที่มีจิตสํานึก จนเปนจิตสํานึกรวมหมูที่มีพลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

แนวทางที่ 3 สรางพลังคุณธรรมเพ่ือปฏิบัติสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสราง
กลไกบางอยางที่ทําใหเครือขายของผูที่มีจิตสํานึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนกลไก
ตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือรักษาประโยชนของสาธารณะ สรางพลังตอตานและลงโทษทาง
สังคมตอผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน

โดยการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานจะดําเนินงานใน 7 กลุมเปาหมาย ไดแก
กลุมเปาหมายที่ 1 เด็กและเยาวชน ในทุกชวงกลุมอายุ ตั้งแตกอนเขาเรียน อนุบาล

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุมที่ไมไดอยูในระบบการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ 2 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กลุมเปาหมายที่ 3 นักการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง
กลุมเปาหมายที่ 4 ธุรกิจเอกชน (ผูประกอบการธุรกิจ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน

องคกรที่ทํางานสงเสริมและกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน)
กลุมเปาหมายที่ 5 สื่อมวลชน (รวมทั้งองคกรวิชาชีพสื่อ)
กลุมเปาหมายที่ 6 ประชาสังคม (กลุมและองคกรไมแสวงหากําไร องคกรภาคประชาชน

องคกรสาธารณประโยชน องคกรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองคกรทางศาสนา)
กลุมเปาหมายที่ 7 ประชาชนทั่วไป
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2. ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองคกร
เพ่ือสรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรที่เนนการปฏิรูปดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเปน
ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม เชน ภาคการเมือง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนของสังคมตองมีหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย

1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑ กติกา ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรใหมี
ความชัดเจนสรางการยอมรับรวมกัน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) การสรางความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน
การเขาถึงขอมูล

3) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ การตั้งกองทุนเพ่ือการทํางานของประชาชน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

4) การลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การกําหนดข้ันตอน
กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ
เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
6) การขจัดโอกาสการทุจริตดวยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง

เชน การสรางกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย การชดใชทางแพง
7) ลดการแทรกแซงทางการเ มือง เชน  การแตงตั้ งขาราชการระดับสูง  และ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดวยระบบคุณธรรมและจริยธรรม
3. ยุทธศาสตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตให

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบวาในปจจุบันมีองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตการดําเนินงานของหนวยงานขางตนยังประสบปญหาในการจัดการกับปญหาการ
ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มาจากการเกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกระจายเต็มพ้ืนที่
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ ในชวงป พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดหนวยงาน
รูปแบบใหมตามมาอีกจํานวนมาก จนทําใหองคกรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน เรื่องรองเรียนที่เกิด
จากทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีเพ่ิมมากข้ึน มีสํานวนคดี และผลการพิจารณา
วินิจฉัยในสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มากยิ่งข้ึนจนเกิดเปนภาระงานคดีค่ังคางและลาชา จนสงผลกระทบตอ
ความเชื่อม่ันของสังคมและประชาชนที่มีตอองคกรอิสระตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการเรงรัด และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรอิสระเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนการทุจริตคอรรัปชันใหแลวเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
ซึ่งจะทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชันข้ึนอีกในอนาคต
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการปฏิรูปองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตอตานการทุจริต
ภาครัฐ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาคอรรัปชัน ทั้งในดานโครงสราง องคกร การเขาสู
ตําแหนงของกรรมการองคกรอิสระ ความมีอิสระในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการองคกรอิสระ
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไมถูกครอบงําโดยรัฐบาล ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีบุคลากรที่
มีความสามารถเพียงพอ ยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตขององคกรอิสระ และหนวยงานเก่ียวกับการตอตาน
การทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพจึงประกอบดวย

1. โครงสรางขององคกรอิสระ จะตองทําการศึกษา ทบทวนการกําหนดจํานวน คุณวุฒิและ
ทักษะของบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนกรรมการองคกรอิสระวาจะตองมีจํานวนเทาใด ใชคนที่มีคุณวุฒิและ
ทักษะทางดานใด มากนอยแคไหน จึงจะเหมาะสมกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาในแตละองคกรอิสระใหมีความหลากหลาย เพ่ือปองกันการ block vote หรือการวิ่งเตนกับ
กรรมการสรรหา และมีกระบวนการสรรหาที่สามารถยึดโยงกับประชาชนได ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการองคกรอิสระจะตองมีระยะเวลาเทากัน

2. อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระ ซึ่งลวนแลวแตเปนองคกรที่กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือทําหนาที่
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร จึงควรเปนอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในสํานวนคดี เพ่ือเสนอ
อัยการสงฟองศาลชํานัญพิเศษภายในกรอบเวลาที่แนนอน

3. กระบวนการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและคดี ตองยึดหลักธรรมาภิบาล
และความเปนธรรม ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําคนผิดมาลงโทษไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

4. การมีหนวยงานธุรการที่มีความเขมแข็ง โดยมีกฎหมายจัดตั้งและการบริหารจัดการองคกร
ของหนวยงานธุรการหรือหนวยงานที่นํานโยบาย (กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่องคกรอิสระกําหนดข้ึน)
ไปปฏิบัติ ใหแยกตางหากจากคณะกรรมการองคกรอิสระ และตองกําหนดโครงสรางภายในที่สามารถรองรับกับ
สภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทุจริตได

5. การศึกษา ทบทวนหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตวาจะยังคงใหอยูภายใตกํากับ
ของรัฐบาลในการทําหนาที่ทางดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอีกตอไป หรือควรใหมีการยุบรวมเขากับ
องคกรอิสระที่มีอยูเดิม หรือยกฐานะข้ึนเปนองคกรอิสระข้ึนมาใหมหรือไม

ทั้งนี้ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไว คือ

1. สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไมโกง และมีคานิยมในการไมยอมรับและไมนับถือบุคคลที่
มีฐานะร่ํารวยข้ึนมาจากการทุจริต

2. ระบบกฎหมายของไทยในการตอตานการทุจริตไมเปดชองใหมีการทุจริต หรือไมสามารถ
ทําการทุจริตไดงาย ตลอดจนมีการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จะตอตานการทุจริต
อยางตอเนื่อง
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3. องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐมีความเขมแข็งในการจัดการกับปญหาการทุจริต
ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ บุคลากรมีความรูความสามารถ งบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สงผลใหการบริหารราชการมีธรรมาภิบาล ความโปรงใส และตรวจสอบได

4. องคกรธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน
อันเปนผลมาจากการที่ไมตองวิตกกังวลตอการมีตนทุนมากข้ึนจากปญหาการเรียกรับเงินเพ่ือการขอรับบริการ
หรือปญหาจากการไมสามารถขออนุญาตไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม9

ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรวมถึงการปฏิรูปดังที่กลาวมาลวนมีเปาหมายที่จะแกไขและ
ลดปญหาการทุจริตในประเทศไทยใหบรรเทาเบาบางลง พรอมทั้งมีคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 ควรจะไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จากขอมูลดังที่กลาวมาในขางตนเก่ียวกับการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเห็นไดอยางชัดเจนวามุงเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งแตเดิม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตจะเปนหนวยงานภาครัฐที่มี
บทบาทและอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน คณะกรรมการ
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน แตสิ่งที่ยังขาดคือการเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ไดเขามามีบทบาทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทาที่ควร ดังนั้นในการปฏิรูปแหงชาติ จึงพยายามที่เปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งในการปฏิรูปแหงชาติ ไดเสนอแนะเปาหมายที่เก่ียวของจํานวน 7 กลุม ซึ่งจะเปนผูที่
ตองเขามามีบทบาทและสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยการแกไขปญหา
การทุจริตที่ไดผลจะตองเริ่มในสวนที่สําคัญที่สุด นั่นก็คือ “คน” ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญที่จะเปนกลไกหลักใน
การแกไขปญหาดังกลาว เพราะเม่ือประชาชนในสังคมเห็นวาการทุจริตเปนสิ่งที่ยอมรับไมได และลุกข้ึนมาตอตาน
พรอมทั้งไมยอมรับบุคคลที่กระทําการทุจริต จะสงผลใหบุคคลที่จะกระทําความผิดเกิดจิตสํานึกเกรงกลัวและ
ตระหนักวาตนเองจะไดรับผลกระทบจากการไมยอมรับของสังคม และสุดทายจะไดสามารถอยูในสังคมไดอีกตอไป
จึงไมกลาที่จะเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตได จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในอนาคตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงเนน
ในการสงเสริมและพัฒนา “คน” ใหเปนสวนที่มีความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการสงเสริมและพัฒนา
หลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝงใหประชาชนทุกระดับเขาใจและเกิดจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดเครือขายของประชาชนที่มีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พรอมทั้งขยายแนวคิดดังกลาวใหเกิดเปนบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิรูปบังเกิด
ผลสําเร็จและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนราชการหรือองคกรอิสระ จะตองมียุทธศาสตร แนวทาง หรือ
การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือปฏิบัติงานใหเกิดการสงเสริมและสอดคลองกัน
ทั้งนี้การปฏิบัติงานจะตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด เพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ประสบผลสําเร็จตรงตามเปาหมายและความคาดหวังของประชาชนและสังคม
ทั่วไป

9 สภาปฏิรูปแหงชาติ.วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,25๕๘
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ทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของรางรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งสามารถนําขอเสนอแนะของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ไปปรับใชในการแกไขปญหาการทุจริต สภาปฏิรูปแหงชาติจึงไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพ่ือให
การพัฒนาประเทศมีความตอเนื่อง และเปนผลประโยชนของประเทศในระยะยาว มีการบูรณาการเปนองครวม

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป จึงถูกบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสําคัญอยูใน 2 มาตรา คือ มาตรา 179 และมาตรา 284 (1) จะไดรับการบรรจุไว และจะไดรับการยก
ความสําคัญใหควบคูกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดทําและการดําเนินนโยบายหรือ
แผนหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐทั้งหมดตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ไดประกาศใชบังคับ หากขัดหรือแยงใหแกไข ทั้งนี้ สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได
กําหนดใหกฎหมายวาดวยยุทธศาสตรชาติมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกําหนดให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ มาเปนแผนแมบทหลัก
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตอไป

ยุทธศาสตรชาติดังกลาวจะเปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป โดยคาดวา
สาระสําคัญในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ
20 ป) จะนํามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
สวนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป ในสวนที่เก่ียวของกับแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คาดวา
สวนหนึ่งจะถูกนํามาจาก “มาตรการแกไขปญหาการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) และจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติสั่งการและนําไปสู การปฏิบัติตอไป

การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ
มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ ที่หากประเมินผลแลวพบวาหนวยงานใดไมปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
อาจเสนอรายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทํางบประมาณรายจายหรือจัดสรรทรัพยากรสําหรับหนวยงานนั้นก็ได ซึ่งจะ
สงผลใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติ
และสามารถวัดผลไดจริง

สภาปฏิบัติการปฏิรูปแหงชาติ จึงไดวางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป เปนแนวทาง
การพัฒนาประเทศไวในระยะยาว โดยมีกรอบวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
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รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางมีอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
พรอมทั้งใหประเทศไทยมีภาพลักษณความโปรงใสอยูในระดับแนวหนาของอาเซียน และใหประชาชนไดรับบริการ
ดานความยุติธรรมดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรดังกลาว คือ การเพ่ิมคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ใหอยูสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ 12

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยังได กําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน
จํานวน 5 หัวขอ คือ

1. ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทัน
และมีภูมิตานทานตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2. กําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การเขาถึงขอมูลใหโปรงใส ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง
2.2 กําหนดใหมีมาตรการเสริมในเชิงบวกใหแกองคกรหรือหนวยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี อาทิ การลดหยอนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน
3.1 วางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เก่ียวของ
3.2 ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ

ผูมีอิทธิพล
3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ

4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตใหมี
ความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ เปนที่ศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร

4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย
องคกรอิสระดวยกันเอง

4.2 จัดให มีการตั้ ง เกณฑมาตรฐานใหหนวยงานสามารถนําไปใช เปนแนวทาง
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

5. สงเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจเขามามีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชนใหมากข้ึน

จัดใหมีรางวัลธรรมาภิบาลดี เดนกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ
ลดคาธรรมเนียม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเปนกรณีพิเศษ
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ดังนั ้นหากพิจารณาดูแลวจะพบวารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนดาน
การตอตานการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริต ระหวาง
นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของสวนราชการจะตองมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 10

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ฉบับปจจุบัน สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ในฐานะผูกํากับและ
ปฏิบัตินโยบายดานความม่ันคงแหงชาติ ไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
ตอความม่ันคงที่เปนแกนหลักของชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
ที่เปนแกนหลักของชาติ และสวนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนักตอนโยบาย
เสริมสรางความม่ันคงที่เปนแกนหลักของชาติเปนลําดับสําคัญในระดับตน ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระยะ 7 ป (พ.ศ. 2558 - 2564) ในดานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบวา ประเทศไทยยังคงมีปญหาความไมเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม
โดยยังมีปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเอ้ือตอการบริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากข้ึนแตในภาพรวม
ยังคงมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง เปนขอจํากัดตอการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคสวนตาง ๆ
ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐที่ขยายตัวออกไปทุกระดับ สงผลใหเกิดความไมเชื่อม่ันของประชาชน
ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยผลของปญหาดังกลาว
ไดกัดกรอนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

นโยบายความม่ันคงแหงชาติจึงไดมีการกําหนดทิศทางที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปรากฏอยูในนโยบายสวนที่ 1 และ 2 โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน ป.ป.ท. และหนวยงาน
รับผิดชอบรวมคือสํานักงาน ป.ป.ช. และทุกสวนราชการ รายละเอียดนโยบายมีดังนี้

สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงที่เปนแกนหลักของชาติ นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ ขอ 2.2 สรางความเชื่อม่ันตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม โดยมี
สาระสําคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรม
ซึ่งในประเด็นนี้หนวยงานที่เปนกลไกหลักที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรที่จะไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความลาชาอยูเปนอยางมากในปจจุบัน
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะนํามาสูความเชื่อม่ัน
ของประชาชนที่มีตอกลไกและกระบวนการยุติธรรมดานการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
เสริมสรางความม่ันคงที่เปนแกนหลักของชาติ

10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560– 2564),25๕๘
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สวนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต
โดยมีสาระสําคัญคือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวน
รวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
กับระบบการปฏิบัติ คือ การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต11

นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สามารถนําไปใชสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปจจุบัน จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2560 เปนกรอบทิศทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ
ราชการไทยบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน
อยางมีคุณภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไวเปน 3 หัวขอ 7 ประเด็น โดยในสวนที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
หัวขอการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นที่ 6 การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยมีสาระสําคัญคือ การสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
ตรวจสอบการทํางานของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตให
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดกลยุทธในการสงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 3 ประการ ดังนี้

1) ผลักดันใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยาง
จริงจัง รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร

2) กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนชองทางใหสวนราชการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยบูรณาการชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการผานระบบสารสนเทศ

3) สงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการพัฒนาคูมือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน และ
กําหนดหลักเกณฑ ตลอดจนวางกลไกใหสวนราชการเผยแพรกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐานเปดเผยข้ันตอน
ระยะเวลาชัดเจน ตามชองทางสื่อสารตาง ๆ

ทั้งนี้ ปจจัยเงื่อนไขสําคัญในการปฏิบัติใหแผนพัฒนายุทธศาสตรระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
นําไปสูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จจําตองอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้

1) การเสริมสรางภาวะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2) การเนนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง
4) การนําโปรแกรมประยุกตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

11 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ.นโยบายความมั่นคงแหงชาติ, 25๕๘
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จึงเปนอีกหนึ่งทิศทางหลักในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดมีการดําเนินโครงการสําคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตรดานการยกระดับความโปรงใสและสราง
ความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินมาอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานองคกรเพ่ือการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชัน โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยปฏิบัติการเพ่ือตอตานการทุจริต (ศปท.) นอกจากนั้น
ยังมีการสนับสนุนใหสวนราชการขยายผลการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการไปสูกระบวนงานอ่ืน โดยเฉพาะ
กระบวนงานบริการที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจสูง โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และผลการศึกษาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
จึงคาดการณไดวาทิศทางของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการไทยจะเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ดังกลาวดวย12

สําหรับอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งเปนภาคสวนสําคัญในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในปจจุบัน นั่นก็คือ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ซึ่งเปนกลไกสวนหนึ่งที่คณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยในหวงเวลาที่ผานมา

คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกัน
และปราบปรามเพ่ือแกไขปญหาการทุจริต มุงเนนดําเนินการใน 2 ประเด็นหลักคือ

1) การตอตานการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหวาง รัฐบาล/คสช. และ
องคกรภาคเอกชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2) การสรางการรับรู : ตองใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เนนการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูใหกับทุกภาคสวน

โดยไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นสําคัญ คือ เรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอรัฐ เรื่องที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และขจัดปญหาขาราชการไมปฏิบัติราชการตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังไดมีขอสั่งการใหดําเนินการในดานตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้

1) ดานการศึกษา : ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไมโกง” ในโครงสรางกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 40 ชั่วโมง ตอปการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6
โดยใหเริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาในการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาหลัก
เพ่ือสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร พลศึกษาและวิชา “โตไปไมโกง” เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหประเทศ

2) ดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร : ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ (สขร.) สํานักงาน กพร. และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ใชกฎหมายที่มีอยูผลักดันใหเกิด
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักสากล (Open Government Data : OGD) โดยให สรอ. กําหนดแนวทาง
การเปดเผยชุดขอมูลสรางความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ พรอมบูรณาการรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ
ฐานขอมูล Digital Economy ภาคการคา อุตสาหกรรมใหครบทุกกลุม

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ,25๕๖
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3) ดานบุคลากรภาครัฐ : ใหพิจารณาศึกษาความจําเปนในการแยกคดีทุจริตออกมา
ดําเนินการเปนการเฉพาะจากหนวยตรวจสอบ เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และใหพิจารณาแนวทางการดูแลขาราชการประจํามิใหตองรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมือง
รวมถึงให สํานักงาน ก.พ. สรางกลไกแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการโยกยายขาราชการพลเรือนระดับสูง
ในแตละกระทรวงเชนเดียวกับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม สวนในดาน
การสรางความรูและความตระหนักใหกับเจาหนาที่ของรัฐใหกระทรวงมหาดไทยรวมมือปฏิบัติมาตรการสรางองคความรู
การปองกันการทุจริตและปลูกจิตสํานึกขาราชการใหรูคุณคาและศักดิ์ศรีของขาราชการ ใหกรมบัญชีกลางสราง
องคความรูเรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ใหพรอมดําเนินการ

4) ดานเครือขายตอตานการทุจริต : ใหวางระบบบริหารจัดการเครือขายที่จัดตั้งข้ึนใหมี
องคประกอบในการบริหารทั้ง 3 กลไก คือ การจัดตั้ง - การควบคุม - การใชงาน และใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต
โดยจัดตั้งกองทุน “กองทุนสงเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” และใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออก
ระเบียบ หลักเกณฑวิธีการใหเปนไปตามกฎหมาย

5) ดานการปราบปรามการทุจริต : เรงรัดกลไกการตรวจสอบและดําเนินคดีจากการใช
มาตรการทางปกครอง โดยใหพิจารณาคดีทุจริตที่สําคัญ และดําเนินการกับขาราชการชั้นผูใหญที่เก่ียวของกับ
การทุจริตใหพนจากตําแหนง นอกจากนี้ ใหสํานักงาน ก.พ. กําหนดตําแหนงรองรับ และใหพิจารณาคดีตาง ๆ
ที่ยังคางจํานวนมากอยูในชั้นศาล

6) ดานกฎหมาย : มอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. เรงรัดบังคับใช พระราชบัญญัตกิารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบบังคับใชและเรงรัดใหมีการเปดเผยข้ันตอนการขออนุญาตของ
ทางราชการดวย นอกจากนั้น ใหนํามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติของฝายบริหารบรรจุไวในพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

7) ดานการตางประเทศ : ใหกระทรวงการคลังเปนเจาภาพเสนอตัวเขารวมเปนภาคี
สมาชิกองคกรเพ่ือความโปรงใส (Open Government Data : OGD) และใหประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
โครงการเพ่ือความโปรงใสการจัดการทรัพยากร (Extractive Industry Transparency Initiative : EITI) โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมที่เก่ียวของเพ่ือสมัครและดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ EITI นอกจากนี้ ใหจัดตั้งศูนยกลางรับเรื่องรองทุกขสําหรับผูรวมลงทุนและนักลงทุนตางชาติ
โดยใหครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค และพิจารณาใชชองทางของตํารวจดวย

8) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต : ใหบรรจุมาตรการของรัฐบาลที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดชี้แจงในที่ประชุม ศอ.ตช.
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ไวในแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
โดยสรุปมาตรการดังนี้

8.1) มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุวา รัฐบาลที่จะเขาบริหาร ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี
หรือกรรมการองคกรอิสระจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินยอนหลัง 5 ป และที่สําคัญคือ ระบุวา รัฐบาลเขาบริหาร
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ประเทศจะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา ตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนดานความม่ันคง และแผนการตอตานการทุจริต

8.2) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะดาน ไดแก เรื่องปาไม
มาตรการทางภาษี คณะกรรมการแตงตั้งขาราชการปองกันการแทรกแซงและการซื้อขายตําแหนง การคามนุษย
การหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยกําหนดใหศาลเปดแผนกพิเศษเฉพาะดานดังกลาวขางตน รวมถึงกําหนดใหมี
การโอนคดีเพ่ือพิจารณาคดีที่มีอิทธิพลในทองถ่ินดวย

8.3) มาตรการตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2550 หัวหนา คสช. มีคําสั่งใหขาราชการที่เก่ียวของกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหนาที่ โดยรายใดอยูระหวาง
การสอบสวนของ ป.ป.ช. ให สอบตอไป สวนรายใดที่ ป.ป.ช. ยังไมสอบสวนก็อาจตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือสอบสวน
เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาไมมีมูลก็จะดําเนินการใหกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิมตอไป

8.4) มาตรการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหหนวยงาน
ราชการจัดทําคูมือประชาชนเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่

8.5) มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบและจะสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
มาตรการตามพระราชบญัญัติจัดซื้อจัดจางฯ ซึ่งจะใชแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เนื่องจากระเบียบดังกลาวมีจุดออนมาก ใชกับสวนราชการไมครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ทําใหรัฐวิสาหกิจมีชองทาง
ในการทุจริตจํานวนมาก เนื่องจากไมใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว ขณะนี้สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรางกอนสงสภานิติบัญญัติแหงชาติ13

ทั้งนี้ ขอสั่งการ แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติจะมีผลโดยตรง
ตอทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐในอนาคต

จากสถานการณปจจุบันและทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในปจจุบันประเทศไทย มีความพยายามที่จะกําหนดทิศทางการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยมีการกําหนดทั้งในรางรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการบริหารราชการ
แผนดิน และการปกครองประเทศ เพ่ือใหเห็นถึงความจริงจัง และจริงใจ ที่จะใหทุกภาคสวนในสังคม ไดเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาการทุจริต ใหบรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปในอนาคต รวมถึงการสรางใหเกิดความ
โปรงใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค
ที่วางไว หนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดมีการจัดทํายุทธศาสตร
ทั้งในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดันใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ไดนําเอายุทธศาสตรชาติฯ ไปปรับใช
เปนแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหาก
ทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหาการทุจริตและไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางจริงจังและตอเนื่อง ก็เชื่อไดวาสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นวาประเทศไทยของเรามีภาพลักษณความโปรงใส
ในอันดับที่ดีข้ึน และเปนที่ยอมรับในสังคมโลกจะอยูอีกไมไกลอยางแนนอน

13 คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ.แนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกันและปราบปรามเพื่อแกไขปญหาการทุจริต,25๕๘
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5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)
5.1 ทบทวนงานวิจัย 14

1. รูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน จากการศึกษาวิจัยของ
นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ เรื่องการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย15 ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ เรื่องการคอรรัปชันในระบบราชการไทย16 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ เรื่องมาตรการการปองกันการ
ทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน17 และผาสุก พงษไพจิตร และคณะ
เรื่องรัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน18 เปนตน พบวา ในอดีตมีการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการ
แผนดินหลายกรณี และในแตละกรณีก็สงผลใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากกระบวนการบริหารราชการแผนดินเปนจุดตั้งตนใหเกิดการทุจริต อีกทั้งที่ผานมายังขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบ สงผลใหมีความเสี่ยงตอการทุจริตทั้งในการกําหนดนโยบายหรือโครงการ การออกกฎหมาย
การดําเนินนโยบาย ผูมีสวนเก่ียวของในการผลักดันนโยบายหรือโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริตคอนขางสูง
เปนตน ซึ่งงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องตางมีขอคนพบเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน คือ

การกําหนดนโยบายเพื่อจัดทําโครงการขนาดใหญ เชน โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน หรือ
โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน การออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมาย โดยการใชอํานาจของ
ฝายบริหารในการตราพระราชกําหนด หรือการใชอํานาจตรากฎหมายโดยผานสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกรัฐสภา
เชน การออกกฎหมายและแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เปนตน การดําเนินนโยบาย
หรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธกับตางประเทศ เชน การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร หรือ
การปลอยกูของธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) แกรัฐบาลสหภาพพมาเพ่ือซื้อเครื่องจักร
และพัฒนาประเทศ เปนตน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชน
โดยการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการเอ้ือประโยชน เชน กรณีการแจกเอกสารสิทธิในที่ดิน สปก. ๔-๐๑ เปนตน การใชอํานาจ
ตามตําแหนงในคณะกรรมการที่มีหนาที่กําหนดมาตรการสงเสริม การประกอบธุรกิจ หรือผานคณะกรรมการที่มี
หนาที่ควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ เปนตน

14 จัดทําโดยนายณัฐวุฒิ  สมบูรณยิ่ง นกัวจิัยสังคมศาสตรปฏิบัติการ และนายสยาม ธีระบุตร นกัวิจยัสังคมศาสตรปฏิบัติการ ศูนยวจิัยเพื่อตอตาน
การทุจริต ปวย อึ๊งภากรณ
15 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, 2551
16 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, การคอรรัปชันในระบบราชการไทย, 2542
17 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ, โครงการศึกษาวิจยัเร่ืองมาตรการการปองกันการทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทจุริตเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอน, 2551
18 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, รัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน, 2545

5
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ขอเสนอแนะที่สําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน อาทิ การมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบริหารราชการแผนดิน การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับ
กระบวนการบริหารราชการแผนดิน การกําหนดความรับผิดชอบและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือใหกระบวนการและข้ันตอนในการบริหารราชการแผนดินมีความโปรงใส เปดโอกาสการมีสวนรวม
และลดการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการแผนดิน เปนตน

2. ปญหาการทุจริตท่ีควรมุงเนนแกไข จากการศึกษาวิจัยของสมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะ เรื่อง
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน19 คณพล จันทรหอม และคณะ เรื่องประเด็น
ทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน20 ปณณ  อนันอภิบุตร
และคณะ เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือตอตานการทุจริต21 และสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ เรื่อง
การศึกษานํารองเพ่ือสรางดรรชนีทุจริต22 เปนตน พบวา มีปญหาการทุจริตที่มีความสุมเสี่ยงและควรมุงเนนแกไข
ปญหา คือ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ปญหาการทุจริตในการออกใบอนุญาต การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือชองโหว
ที่มีโอกาสการทุจริตสูง กลาวคือ กฎเกณฑควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางยังมีไมเพียงพอ โครงสรางองคกร
กฎหมายและโครงสรางกฎหมายยังไมสนองตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีชองโหวของกฎหมายเปดให
มีการผูกขาดการใชอํานาจ มีการรวมมือกันระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ เพ่ือทุจริตคอรรัปชัน
โครงการขนาดใหญของรัฐ

3. ขอจํากัดการดําเนินงานเพื่อการปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของนิยม รัฐอมฤต เรื่อง
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช.23 และอุดม รัฐอมฤต
เรื่องความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 15724 เปนตน พบขอจํากัดการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เชน
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูงมีขอจํากัดทั้งในดานกฎหมาย ดานการบริการ ดาน
การเมืองและสังคม กลไกการนําบทบาทของรางวัลนําจับในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันมีผลตอการแกไข
ปญหาการทุจริตเพียงเล็กนอย ขอจํากัดของมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งในเชิงแนวคิดควบคุม
ตรวจสอบและความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และขอจํากัดในกรอบอํานาจและการบังคับใชกฎหมาย เปนตน

19 สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจัย,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
20คณพล จันทรหอม และคณะ, โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน,
2555
21 ปณณ  อนันอภิบุตร และคณะ,การปฏรูิประบบงบประมาณของไทยเพื่อตอตานการทุจริต, 2553
22 สุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, การศึกษานํารองเพื่อสรางดรรชนีทุจริต, 2554
23 นิยม รัฐอมฤต.กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาทีข่อง ป.ป.ช., 2549
24 อุดม รัฐอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
2555



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๓๓

4. นัยสําคัญท่ีสงผลตอภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของ พรศักดิ์ ผองแผว
และคณะ เรื่องดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเชื่อถือได25 วิชัย  รูปขําดี และคณะ
เรื่องการจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย26 และเสาวนีย ไทยรุงโรจน และคณะ เรื่อง
การประเมินสถานการณดานการทุจริตในประเทศไทย27 เปนตน พบวา มีเหตุและปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณ
คอรรัปชันของประเทศไทย คือ 1) การผูกขาดอํานาจ การใชดุลพินิจ การตรวจสอบได และความโปรงใสของ
ระบบราชการไทย 2) กลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการกําหนดและจําแนกสาระสําคัญการวัดภาพลักษณ
คอรรัปชันคือ ฝายการเมือง ขาราชการฝายปฏิบัติ ขาราชการฝายปองกันปราบปราม ฝายนักธุรกิจ และ
ประชาชน/สื่อมวลชน 3) มีตัวชี้วัดการประเมินภาพลักษณคอรรัปชันของไทยจํานวน 32 ตัวชี้วัด ที่ยังไมมี
หนวยงานใดเก็บขอมูลไวเปนระบบ ซึ่งมีขอเสนอแนะที่สําคัญ เชน การนําขอมูลที่เก่ียวของไปใชพัฒนาการ
ยกระดับภาพลักษณสถานการณการคอรรัปชันของประเทศไทย การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
สงผลตอภาพลักษณการคอรรัปชันของประเทศไทย หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการดําเนินงานและใหความสําคัญ
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความสําคัญ และสากลใหความสนใจ เปนตน

5. มาตรการสากลเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของเอก ตั้งทรัพยวัฒนา
และคณะ เรื่องมาตรการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน แนวทางการประยุกตมาตรการสากลเพ่ือการตอตาน
การทุจริตของประเทศไทย28 พบวา มาตรการสากลเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรนํามาปรับใช
คือ มาตรการเชิงสนับสนุน ไดแกมาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือสรางคานิยมสังคม
ปลอดคอรรัปชัน มาตรการการสรางเครือขายเพ่ือการตอตานการคอรรัปชัน มาตรการการสรางราชการโปรงใสโดย
เนนการเขาถึงขอมูลภาครัฐของสื่อ มาตรการเชิงปราบปราม ไดแก มาตรการลงโทษโดยการเชือดไกใหลิงดู และ
มาตรการเชิงปองกัน ไดแก มาตรการคุมครองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส มาตรการประมวลจริยธรรม

6. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาวิจัยของขัตติยา
กรรณสูต และคณะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยของคนไทย29 และนูรมาน จินตารา และคณะ เรื่อง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส30 เปนตน ที่มุงศึกษาวิจัยกระบวนการที่กอใหเกิดการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับคนทุกชวงวัย เริ่มตั้งแตเยาวชน คนทํางาน พบวาการเปนคนดีที่ซื่อสัตยนั้นตองมีองคประกอบ
สําคัญ 4 อยาง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน สื่อมวลชน
ผูบังคับบัญชา เพ่ือน เปนตน จะมีอิทธิพลตอการขัดเกลาหลอหลอมใหเปนคนดีที่ซื่อสัตย และการ “สรางคนดี”
ดวยลักษณะและเนื้อหาของการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จะเริ่มจากเรื่องหลักศรัทธาเปนอันดับแรก หลังจากนั้น
จึงใหความสําคัญในเรื่องหลักปฏิบัติ และเม่ือหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเขมแข็งแลว ก็จะเริ่มสอดแทรกเรื่องคุณธรรม

25 พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, ดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเช่ือถือได, 2545
26 ดร.วิชัย  รูปขําด ีและคณะ. การจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย, 2552
27 เสาวนีย  ไทยรุงโรจน และคณะ, โครงการประเมินสถานการณดานการทจุริตในประเทศไทย, 2551
28 เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และคณะ , แนวทางการประยกุตมาตรการสากลเพื่อการตอตานการทุจริตของประเทศไทย, 2550
29 ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ, คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยของคนไทย, 2545
30 นูรมาน จินตารา และคณะ, การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส, 2553
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7. การเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จาก
การศึกษาวิจัยของอภิชัย  พันธเสน และคณะ เรื่องการศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต31 และแสวง  บุญเฉลิมวิภาส และคณะ เรื่องการศึกษา
พันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 200332 เปนตน พบวา รัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยตองขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
เชน ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐยินดีรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ แตการรวมมือ
อยูบนผลประโยชนของผูขอความรวมมือมากกวาเปนผลประโยชนสวนรวม ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับ
ภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเอกชน มีนอยมากเพราะเกรงจะถูกข้ึนบัญชีดําจากหนวยงานของรัฐที่จะตอง
ติดตอสมํ่าเสมอ ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีความสัมพันธเชิงกฎหมาย
ไมไดเกิดความรวมมือกับ ป.ป.ช. หรือมีการรวมมือกันเองภายในเครือขาย เปนตน นอกจากนี้ การจะใหเจตนารมณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคสวนมีความตอเนื่องนั้น พบวา ควรตองมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต ซึ่งจะเปนการสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ทํางานดานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน คุมครองผูเปดเผย
ขอมูลการทุจริต และสงเสริมการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากบทบาทของภาคประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน จะมีความสําคัญอยางมากในหลายประเทศ และเปนปจจัยความสําเร็จในการตอตานการทุจริต
ในหลายประเทศดวยเชนกัน และควรมุงเนนการดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรคที่จะชวยทําใหสังคม โดยการนําเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) GNH (Gross National Happiness) ของประเทศภูฏาน
และ CSR (Corporate Social Responsibility) มาใชในการสรางกรอบแนวคิด และแนวทางในการเผยแพร
คานิยมดังกลาว

ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในทุกภาคสวน
รวมถึงแกปญหาในเรื่องของความตอเนื่องของการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันดวย จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้ง
“กองทุนตอตานการทุจริต” โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคประชาสังคมที่ทํางาน
ตอตานการทุจริต หรือจะเรียกในชื่อของ “กองทุนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ที่มุงเนน
ดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรค นักธุรกิจทั้งในและตางประเทศเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของตนอยางไร อาทิ การทําใหสินคาและบริการ
ของตนและของประเทศไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เปนตน

8. ธรรมาภิบาลกับการทุจริตคอรรัปชันของภาคธุรกิจเอกชนไทย จากการศึกษาวิจัยของ เดือนเดน
นิคมบริรักษ และคณะ เรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน33

และวีระพงษ  บุญโญภาส เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน34 เปนตน พบวา ในภาคเอกชน
ที่ขาดธรรมาภิบาลมักจะเกิดการทุจริตคอรรัปชันอยางมากมาย ซึ่งเกิดจากโครงสรางและระบบบริหารงานที่เปน
ระบบครอบครัว เครือญาติ และพวกพอง ภาครัฐขาดธรรมรัฐ การคอรรัปชันในหนวยงานราชการและการเมือง

31 อภิชัย  พันธเสน และคณะ, การศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต,
2550
32 แสวง   บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, การศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ.2003, 2550
33 เดอืนเดน นิคมบริรักษ และคณะ, ปญหาการทจุริตคอรรัปชันในวงการธุรกจิเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน, 2554.
34 วีระพงษ  บุญโญภาส, ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน, 2546
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อยางกวางขวาง การขาดหลักนิติธรรมที่ดีและบริษัท ขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ทําใหมีการคอรรัปชัน เชน
การปลอยเงินกูใหแกคนรูจักโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน การหลีกเลี่ยงภาษี การยักยอกเงินบริษัท การปกปด
ขอเท็จจริง การติดสินบน การฟอกเงิน เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันที่ทําใหเกิด
ผลเสียหายอยางรายแรงในภาคเอกชน เชน การทุจริตของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย การถือหุนแทน (Nominee)
เพ่ืออําพรางการถือครองหุน เพ่ือเปนการหลบเลี่ยงขอจํากัดของการถือครองหุนภายใตกฎหมายการหลบเลี่ยงภาษี
การฟอกเงินและการโอนเงินไปยังประเทศที่สาม โดยมีแรงจูงใจในการกระทําผิดเปนผลประโยชนที่มีมูลคามหาศาล
มีความคุมคาที่จะเสี่ยงกระทําผิด รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความใกลชิดกับนักการเมืองก็จะเกิดการมีผลประโยชน
รวมกันของภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ที่จะกอใหเกิดการทุจริตข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย จึงทําให
ภาคเอกชนขาดธรรมาภิบาลที่แอบอิงภาคการเมืองมีพฤติกรรมการคอรรัปชันอยางกวางขวาง

9. การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน จากการศึกษาวิจัยของ วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ
เรื่องยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน35 สมคิด เลิศไพฑูรย
และคณะวิจัย เรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน36 และนวลนอย  ตรีรัตน
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน37 เปนตน
พบวา การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนนั้นเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะชุมชนหรือประชาชน
ระดับรากหญาถือเปนพ้ืนฐานของการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งการทุจริตคอรรัปชันมักเกิดข้ึนจํานวนมากในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ปญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล เปนตน ขณะที่ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนยังอยูในระดับที่ต่ํา
อาจจะเกิดจากการเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองทองถ่ินและการขาดปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือชุมชนดวย นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระดับชุมชน ที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน นักการเมืองทองถ่ิน ฯลฯ โดยมีเปาหมาย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเปาหมาย ซึ่งใชกรอบแนวคิด 3 ดาน คือ 1) หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เนนการเคารพกฎระเบียบวินัยของครอบครัว สังคม/ชุมชน 2) หลักการทรงงานของในหลวงเนนหลักคิดดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) หลักสังคม/ชุมชนเขมแข็งเนนการมีอุดมการณรวมกันในการทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม และไดยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมี
แผนงานและโครงการละลายพฤติกรรมและการสรางบุคลากรตัวแทนเครือขายชุมชน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกการเปน
คนดี มีจิตอาสา รวมชวยกันเฝาระวัง ปองกัน/ตอตานการทุจริต 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน
แผนงานและโครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการปญหาการทุจริตและสังคม/ชุมชนเขมแข็ง

35 วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ, ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน, 2556
36 ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจยั,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
37 รศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถิ่น, 2546
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5.2 การศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)

ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ไดมีการศึกษายุทธศาสตรและกระบวนการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากหนวยงาน
ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 3 หนวยงาน ไดแก

1. Corrupt Practices Investigation Bureau: CPIB38 ของสาธารณรัฐสิงคโปร เปนหนวยงาน
ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต มีการทํางานเปนอิสระ มีอํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานกิจการขององคกร (Corporate Affairs)
ดานการสืบสวนสอบสวน (Investigations) และดานการปฏิบัติการ (Operations)

2. Independent Commission Against Corruption: ICAC39 ของเขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนองคกรอิสระซึ่งข้ึนตรงตอฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ (ปราบปราม)
(Operations Department) ดานการปองกันการทุจริต (Corruption Prevention Department) และดาน
การประชาสัมพันธ (Community Relations Department)

3. Anti-corruption & Civil Rights Commission: ACRC40 ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
เปนหนวยงานรัฐที่ข้ึนตรงตอประธานาธิบดี โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปน ภารกิจ 4 ดาน ไดแก
สํานักผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman Bureau) สํานักการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption Bureau)
สํานักการบริหาร (Administrative Appeals Bureau) และการพัฒนาสถาบัน (Institutional Improvement)

เนื่องจากประเทศเหลานี้เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในเชิงประจักษและไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางที่ดีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ในป พ.ศ. 255841 อยูในอันดับที่ 8, 18 และ 37 ตามลําดับ รวมทั้งมี
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนําวิธีการดําเนินงานมาประยุกตใชเพ่ือ
พัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และเทาทันกับสถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มีขอคนพบจากการศึกษาที่สามารถกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ดังนี้

38 ที่มา https://www.cpib.gov.sg/ สืบคนเมื่อ พฤษภาคม 2559
39 ที่มา http://www.icac.org.hk/mobile/en/home/index.html สืบคนเมื่อ พฤษภาคม 2559
40 ที่มา http://www.acrc.go.kr/eng/index.do สืบคนเมื่อ พฤษภาคม 2559
41 ที่มา http://www.transparency.org/cpi2015 สืบคนเมื่อ พฤษภาคม 2559
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1. แนวทางการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต
1.1 การแกไขกฎหมายและการบังคับใช

CPIB ของสิงคโปรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทุจริตใหชัดเจนอยูเสมอ
มีการออกกฎหมายเพ่ือลดการใชดุลยพินิจหรืออํานาจตีความของเจาหนาที่รัฐ และเพ่ิมบทลงโทษ ในกฎหมาย
ทั้ง 3 ประเทศ คือ สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต ตางมีการกําหนดบทลงโทษแกผูที่รับสินบน อาทิ ในประเทศ
สิงคโปร ผูที่กระทําความผิดฐานรับสินบนจะตองถูกลงโทษจําคุก/ปรับ และชดใชเงินเทากับจํานวนสินบนที่ไดรับ
สวนในฮองกง หากมีการรับสินบนหรือเรียกรับสินบนจะตองถูกกําหนดฐานความผิดเพ่ิมเติมทุกกรณี โดยไมตอง
พิสูจนเจตนาและแรงจูงใจในการรับของตอบแทน สวนผูที่ใหสินบนนั้น กฎหมายฮองกงและเกาหลีใตจะกําหนดให
ครอบคลุมการกระทําทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวย ประเทศไทยจึงควรมีการตรากฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายใหมีความทันสมัย เทาทันการทุจริตในรูปแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหกระทําการทุจริตไดยากข้ึน
หรือการกําหนดบทลงโทษที่ทําใหผูที่จะทําการทุจริตเกิดความเกรงกลัว และที่สําคัญตองมีมาตรการในการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดประสิทธิภาพ

1.2 ระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
CPIB ของประเทศสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนอยางรวดเร็ว

โดยใหความสําคัญกับคดีทุกประเภทไมวาจะเปนคดีขนาดเล็กหรือคดีขนาดใหญ และใหความสําคัญกับการรักษา
ความลับของผูรองเรียน โดยประเทศฮองกงมีระบบรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมสืบสวนสอบสวนที่
เตรียมพรอมปฏิบัติงานตลอดเวลา (Standby) โดยเจาหนาที่จะเชิญผูแจงเบาะแสมาใหขอมูลภายใน 48 ชั่วโมง
หลังไดรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการติดตามสอบสวนแลวรายงานผลใหประชาชนทราบ สวนประเทศสิงคโปร
หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรภายใน 14 วัน ในขณะที่ ACRC ของเกาหลีใต
มีแผนกรับเรื่องรองเรียนซึ่งแบงออกเปนประเภทของเรื่องรองเรียนเปนการเฉพาะ และมีศูนยรับเรื่องรองเรียน
แบบ one-stop services ซึ่งเปนระบบ online portal system ใหบริการ 12 ภาษา จากตัวแบบของ
ทั้ง 3 ประเทศทําใหประชาชนไววางใจและรวมมือในการแจงเบาะแสที่เปนประโยชน สงผลใหการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งระบบรับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติงานเชิงรุกในรูปแบบดังกลาวยังไมเกิดข้ึน
ในประเทศไทย จึงควรนําแนวทางเหลานี้มาพัฒนาเปนนวัตกรรมสําหรับรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เพ่ือใหระบบ
รับเรื่องรองเรียนของประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และสรางความม่ันใจใหกับประชาชนมากข้ึน

1.3 การสืบสวนสอบสวน
CPIB ของประเทศสิงคโปร มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินคดีใหแลวเสร็จ สวน ICAC ของ

ฮองกง มี Quick Response Team เพ่ือพิจารณาสําหรับคดีการทุจริตขนาดเล็ก ๆ และไมยุงยาก ทั้ง 2 ประเทศมี
การบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการประสานงานกับตางประเทศเพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูลและพยานหลักฐานหรือแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะฮองกงจะมีการใชขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหนวยสืบราชการลับ (Intelligence Agency) อีกดวย ซึ่งแนวคิดและการดําเนินการเหลานี้
ควรนํามาปรับใชกับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ดวยการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินคดี
ซึ่งจําแนกตามประเภทของคดี พัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ดานการบริหารงานคดีเพ่ือความรวดเร็ว
ในการดําเนินคดี และพัฒนาระบบเพ่ือชวยในการประสานงานและบูรณาการการขาวและขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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1.4 การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส
ทุกประเทศมีมาตรการคุมครองพยาน แต ACRC ของเกาหลีใตมีแผนกตรวจสอบการแจงเบาะแส

และการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยเฉพาะ ซึ่งเนนการรักษาความลับของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด และมี
มาตรการรับประกันใหผูแจงเบาะแสที่ไดรับผลกระทบสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมได โดยการคุมครอง
ผูแจงเบาะแสนั้น ACRC จะประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
รวมไปถึงผูที่เก่ียวของกับผูแจงเบาะแสดวยหากผูนั้นเรียกรอง นอกจากนี้ ยังมีการใหรางวัลกับผูแจงเบาะแสสูงสุด
ถึง 2 ลานดอลลารสหรัฐ หากนําไปสูการติดตามทรัพยสินคืนแผนดินได เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยแมวาจะมี
กฎหมายการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสอยูแลว แตควรมีการกําหนดใหมีการบังคับใชอยางจริงจังและ
อาจจัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตโดยตรง

1.5 การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
CPIB ของสิงคโปรมีการกําหนดใหเจาหนาที่รัฐทุกคนตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

แลวเปดเผยตอสาธารณชนทุกป รวมไปถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย ทั้งนี้เพ่ือความโปรงใส
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริต สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดใหมีการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
เฉพาะนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐระดับสูงเทานั้น จึงอาจนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชกับประเทศไทยหรือ
อาจพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ่ือการตรวจสอบเสนทางการเงินและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ

2. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 การปรับเปล่ียนฐานความคิดของประชาชน

ICAC ของฮองกงและ ACRC ของเกาหลีใตมีการปลูกฝงแนวความคิดเรื่องผลประโยชนสาธารณะ
และทัศนคติตอปญหาการทุจริต ผานการจัดทําสื่อหรือเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหมเพ่ือเผยแพรและ
ใหความรูแกประชาชน โดยการนําเอาคดีการทุจริตที่เกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนละครโทรทัศน หรือนําคดีที่พิจารณา
ชี้มูลความผิดแลวมาจัดทําเปนสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ภาพกราฟก (Infographics) แอพพลิเคชั่น (App on
Smartphone) ภาพยนตรสั้น (Clip Video) เปนตน เพ่ือใหเขาใจงายและเขาถึงประชาชน ประเทศไทยจึงควรนํา
เทคนิคหรือแบบอยางของประเทศเหลานี้มาพัฒนาหรือคิดคนนวัตกรรมใหม เพ่ือชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหความรูแกประชาชน

2.2 ดานการศึกษา
ACRC ของเกาหลีใต มีการจัดทําหลักสูตรวาดวยศีลธรรมจรรยาเพ่ือปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต ผานสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะคลายกับ ICAC ของฮองกง ที่มีหลักสูตรการจัดการ
อบรม/ใหการศึกษาซึ่งแตกตางกันไปในแตละกลุม (Tailor-made Programs) เชน กลุมนักธุรกิจ กลุมวิชาชีพ
กลุมขาราชการ และกลุมเด็ก/วัยรุน เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยควรนําแนวทางดังกลาวมาพัฒนาเปนหลักสูตร
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรจุอยูในทุกระดับชั้นและเนื้อหาหลักสูตรตองพัฒนาใหเหมาะสม
กับแตละชวงวัยดวย
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2.3 การใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ
CPIB ของสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแกรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐในกรณีที่ข้ันตอนการกําหนดนโยบายหรือข้ันการทํางานบางประการอาจจะนํามาสูการทุจริต
ได ซึ่งเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตจุดเริ่มตน แตในสวนของประเทศไทยนั้นเปนเพียงการใหขอเสนอแนะ
หลังจากที่มีการดําเนินนโยบายออกมาแลว ดังนั้น ควรพัฒนาใหมีแนวทางการปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนของ
นโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)

2.4 การประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีรัฐ
ACRC ของเกาหลีใต มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity Assessment) โดยสํารวจจากประชาชนผูเขารับบริการและเจาหนาที่หนวยงาน เพ่ือนําขอมูลมา
ปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐ รวมไปถึงการประเมินความโปรงใสของเจาหนาที่รัฐระดับสูงอีกดวย
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดนําแนวทางการประเมินความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐมาปรับประยุกตใชกับระบบ
การประเมินของประเทศไทย โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

3. แนวทางดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

CPIB ของสิงคโปร มีการนําระบบคุณธรรมมาใชในการคัดสรรบุคลากร โดยไดออกแบบระบบ
การคัดเลือกบุคลากร (System of Recruitment Investigation) เชน การทดสอบดานจิตใจ ทัศนคติ การทดสอบ
ใหวิเคราะหคดีเพ่ือดูทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน สวน ICAC ของฮองกงจะคัดเลือกบุคลากรดานการปราบปราม
การทุจริตที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
ผูเชี่ยวชาญดานการสืบสวน นิติบัญชี (Forensic Accountant) เปนตน เพ่ือใหรูเทาทันการทุจริตและตรวจสอบ
ไดในทุกชองทาง ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรดานการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยใหมีทักษะรอบดาน
หรืออาจบูรณาการการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.2 การพัฒนาบุคลากร (Development)
CPIB ของประเทศสิงคโปร ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความเปนมือ

อาชีพ (Professional) ดวยการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะในดานตาง ๆ อาทิ การวางแผนคดี
การสอบพยาน การออกงานภาคสนาม และฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งภายในและตางประเทศ ดังนั้น หนวยงานที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปน
กับการดําเนินงานโดยอาจประสานงานกับหนวยงานตอตานการทุจริตในตางประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรรวมกัน
ทั้งนี้ เพ่ือใหบุคลากรมีขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
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4. เจตจํานงของผูนํา
ประเทศสิงคโปรและฮองกงมีผูนําทางการเมืองที่มีจิตสํานึกที่ดี ไมกระทําการคอรรัปชัน รวมทั้ง

มีความตั้งใจและกระทําจริงในการแกไขปญหาการคอรรัปชันของประเทศ (Political Will)42 แมวาในอดีตฮองกง
จะมีการทุจริตมากก็ตาม ผูนําประเทศจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการแกไขปญหาการทุจริต ดังนั้น ประเทศไทย
จึงควรมีแนวทางในการรักษาและขยายผลเจตจํานงดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหคงอยูตอไป

ดังนั้น การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะไดนําการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) ไปประยุกตใชหรือนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดเปนกลยุทธ แนวทาง/มาตรการ หรือกลไก เพ่ือพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเทาทัน ตลอดจนเกิดเปนสังคมที่
ไมยอมรับและรวมตานการทุจริตเฉกเชนนานาประเทศตอไป

42 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  บทความปญหาการคอรรัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปรและฮองกง
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๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอม

๖.1 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ที่มีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity,
and Threat Analysis : SWOT Analysis) เพ่ือกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ

การวิ เคราะหสภาพแวดลอมนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนการประเมิน
สภาพแวดลอมเพ่ือคนหาจุดแข็งที่ควรเสริมสรางความเขมแข็ง และจุดออนที่ควรตองปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการดําเนินการ อีกทั้งเพ่ือหายุทธศาสตรที่เหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดลอมเชิงลบและแสวงหาโอกาส
จากสภาพแวดลอมเชิงบวกเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลที่ดีกวา

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนําหลักการ McKinsey’s 7S Model
มาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของ ซึ่งจําแนกตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร
ออกเปน 7 กลุมตัวแปร ประกอบดวย

1. S - Strategy ตัวแปรดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการปฏิบัติ
2. S – Structure ตัวแปรดานโครงสรางในการปฏิบัติ
3. S – Style ตัวแปรดานรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ
4. S – System ตัวแปรดานระบบการในปฏิบัติ
5. S – Staff ตัวแปรดานบุคลากรในการปฏิบัติ
6. S – Skill ตัวแปรดานทักษะและองคความรูในการปฏิบัติ
7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องคานิยมรวมในการปฏิบัติ

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ไดวิเคราะหโดยนําหลักการ PEST +

Model ซึ่งประกอบดวย 7 มิติ ดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง เชน ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เชน การคา การลงทุน การดําเนินธุรกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

๖
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3. S – Social มิติทางสังคม เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรมตาง ๆ
5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เชน รฐัธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ
6. I – International มิติทางดานตางประเทศ เชน ขอกําหนดของสากล ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ
7. G – Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ

๖.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด
ในการวิ เคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ได มีการรวบรวมมาจากการทบทวน

เอกสารรายงานตาง ๆ การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ การรับฟงความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถสรุปผลในภาพกวางตามทฤษฎีที่ใชการวิเคราะหไดดังนี้

สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดแข็ง" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือที่ถูกนําไปใชเปนกรอบชี้นําในการจัดทําแผนในระดับรอง สงผลให
การปฏิบัติองคาพยพ ในทุกภาคสวนมีเปาหมายเพ่ือการบรรลุเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ดานโครงสราง (Structure) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีการขยายโครงสรางไปยัง
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ ทําใหการปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ไมกระจุกตัวอยูแตสวนกลาง
สงผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน

ดานรูปแบบ (Style) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานและภาคสวนอ่ืน ๆ
ในรูปแบบของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) สงผลใหการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติฯ นําไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการปองกัน ปราบปราม และปองปราม
การทุจริตที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งมีโครงสรางที่รองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนที่ สงผลดีตอการปฏิบัติ
ภารกิจงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ดานบุคลากร (Staff) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีอัตรากําลังจํานวนมากซึ่งคัดเลือก
จากความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มีความพรอมในดานจํานวนของบุคลากรมากยิ่งข้ึน

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติภารกิจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีทักษะที่
เปนสหวิชาชีพ ทําใหสามารถนําความรูสหวิชาเหลานั้นมาใชเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติฯ ไดดียิ่งข้ึน

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีคานิยมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐาน
ที่สําคัญรวมกัน สงผลดีตอการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่มีรวมกัน
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สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดออน" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่สําคัญหลายดาน เชน

ยุทธศาสตรการปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน เม่ือยุทธศาสตรไมชัดทําใหการทํางานกับภาคสวนอ่ืน ๆ เปนไปดวย
ความลําบาก ขาดยุทธศาสตรดานการสรางกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตรดานการสื่อสาร
ตอสังคมใหเกิดการตื่นตัวในสังคม ทําใหการปฏิบัติงานยังไมประสบความสําเร็จและไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอสังคมใน
วงกวางเทาที่ควร

ดานโครงสราง (Structure) การขยายโครงสรางของหนวยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคตาง ๆ
เพ่ือใหปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคล สงผลใหการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่นั้นยังไมสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ของการขยาย
โครงสรางเทาที่ควร

ดานรูปแบบ (Style) ภายในหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง อีกทั้งหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการดําเนินการรวมกันและ
การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานตาง ๆ นั้น มีลักษณะเปนการทําพอเปนพิธี ยังไมมี
จุดมุงหมายรวมกันเพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติอยางแทจริง อีกทั้งรูปแบบการทํางานยังไมมีความเทาทันตอ
การทุจริตที่มีพลวัต

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการทํางานที่ มี ข้ันตอนที่สับสนและ
มีความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน เชน ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะทํางาน เปนตน สงผลใหเกิดความลาชา
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการบริหารงานยังมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ขาดทิศทางที่ชัดเจน จนเปนอุปสรรค
ในการทํางาน และยังขาดชองทางการรองเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความลาชาในกระบวนการไตสวน สงผลใหภารกิจดาน
การปราบปรามการทุจริตที่ผานมาไมประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งสงผลทางลบตอ
ภาพลักษณของหนวยงาน

ดานบุคลากร (Staff) อัตรากําลังขององคกรอิสระและหนวยงานปฏิบัติภารกิจบางหนวยงานยังไมมี
การกระจายไปยังสวนภูมิภาคเทาที่ควร สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานปฏิบัติ

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองคความรูในเชิงลึกสําหรับการทําความเขาใจกับรูปแบบ
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปจจุบันก็ยังขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพ่ือสนับสนุนทักษะ
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงผลใหการบูรณาการและพัฒนาองคความรูที่มาจาก
สหวิชาการไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจเนนการดําเนินงานใน “เชิงรับ” มากกวา
“เชิงรุก” ทําใหผลการดําเนินงานไมสามารถสรางความเกรงกลัวใหผูกระทําทุจริต อีกทั้งไมสามารถตามทัน
สถานการณการทุจริตที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางทันทวงที
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สภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "โอกาส" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณในการใชมาตรา ๔๔ และคําสั่ง คสช. ฉบับที่

69/2557 เพ่ือแกไขปญหาการทุจริต
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตางใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญกับขอมูลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ รวมทัง้ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
และการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งแนวโนมของการลงทุนขามชาติจะเปนทศวรรษแหงเอเชีย
จะเนนเรื่องความโปรงใส และการแกไขปญหาความลาชา (Red Tape) เปนตน

S – Social มิติทางสังคม มีการสงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในภาคสวนตาง ๆ ใหรวมกัน
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เชน สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความตองการที่จะ
เห็นภาพของการแกไขปญหาการทุจริตที่ เปนรูปธรรมและชัดเจน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนหลักการสําคัญที่เปนพ้ืนฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ สงผลใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานของรัฐได และใน
ปจจุบันเทคโนโลยียังเปนสิ่งสําคัญที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกวาง

L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอํานาจทางการเมือง บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ
ถือเปนโอกาสที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคานอํานาจ
การเมืองใหไมสามารถแทรกแซงฝายขาราชการประจําได อีกทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการกําหนดให
ประชาชนมีหนาที่ในการใหความรวมมือและมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และในปจจุบันยังมีกระบวนการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน และบังคับ
ใชไดจริง และใชกลไกทางกฎหมายเปนแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักดานปองกันและปราบปรามการทุจริต
เชน การเสนอจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ และการเตรียมเสนอรางการดําเนินการเก่ียวกับ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนตน

I – International มิติทางดานตางประเทศ มีการดําเนินงานตามพันธสัญญาระหวางประเทศ
ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค สูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองในการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศตาง ๆ มาปรับใชในการดําเนินงานภายในประเทศ เชน กลไกการตรวจสอบ การคานอํานาจ
กลไกการพัฒนาและมีสวนรวมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ในประเทศที่ประสบความสําเร็จและ
สามารถแกไขปญหาได เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความตองการ
สงเสริมภาพลักษณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และให
ความสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการทํางานในทุกภาคสวน
ปฏิบัติมาตรการและกลไกการปองกันการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบใหมีความสอดคลองกับบริบทสภาพปญหา
ของการทุจริตที่เกิดข้ึน



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๔๕

สําหรับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "อุปสรรค" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเขาสูอํานาจรัฐหรือการเลือกตั้ง

ยังขาดการบังคับใชอยางจริงจัง สงผลใหไดนักการเมืองที่มุงเขามาหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเปนประเทศเปดเสรีทางการคา ทําใหเผชิญกับปญหา

ที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการขามชาติ ซึ่งบางครั้งเขามาดวยอิทธิพล กอใหเกิดปญหาการทุจริตในสวนตาง ๆ
เกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติ เกิดการฟอกเงิน ตามมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายการดําเนินงาน
ทางการคาที่ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการคา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลให ภาคธุรกิจเอกชนมี
คานิยมในการใหสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือมุงหวังใหอํานวยความสะดวกกับตนเอง และเกิดปญหา
อาชญากรรมปกขาวในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ ๆ และการใหเล็ก ๆ เชน สวยรายวัน กลายเปนเรื่อง
แลกเปลี่ยนระหวางผูใหกับผูรับ

S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิรูป พัฒนาและเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ ระบบอุปถัมภ
รอมชอม และประชาชนยังขาดคานิยมรวมในการรวมตานทุจริต และยังเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนของชาติบานเมือง

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปจจุบันไดพัฒนา
โดยนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือ เปนรูปแบบไซเบอร เกิดการบิดเบือนและใชชองทางในการทุจริต เชน
ระบบ e-bidding และ e-market เปนตน

L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีข้ันตอนซ้ําซอนและมากเกินความจําเปน
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี และขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด การทํางาน
ยังคงยึดติดกับกับข้ันตอนทางกฎหมายที่ยากตอการปฏิบัติ สวนการตรวจสอบทรัพยสินซึ่งถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ของการปราบปรามการทุจริต และการชี้มูลร่ํารวยผิดปกติ ตางยังคงใหความสําคัญกับมาตรา ๓๒, ๓๔, ๔๑ และ
๑๑๙ ที่มุงเนนการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกวาการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเปนปญหาในการดําเนินงานที่ลาชา
และสรางปญหาสะสม

I – International มิติทางดานตางประเทศ ตางประเทศไมเชื่อถือตอความโปรงใส และ
การบริหารงานภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการดําเนินการตามพันธกรณีที่ตกลงตามอนุสัญญา UNCAC

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐ
อยางตอเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแงลบกับเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนอุปสรรคตอการสรางความรวมมือ
ในการปองกันการทุจริตกับประชาชน อีกทั้งประชาชนยังมองวาหนวยงานของรัฐไมมีความจริงใจตอการแกไข
ปญหาทุจริต เปนเพียงแตทําตามขอตกลง ตัวชี้วัด ทําแบบลูบหนาปะจมูก ขาดความตอเนื่อง และยังพบวา
บางหนวยงานสรางเอกสารหลักฐานข้ึนมาเพ่ือใหผานตัวชี้วัดเทานั้น
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๖.3 การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
เม่ือทําการวิเคราะหรวบรวมตัวแปรสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด จนทราบถึงตัวแปร

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 4 ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ก็นําตัวแปรดังกลาวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกยอยในรายละเอียดของแตละมิติใหครบถวนเปนตัวแปร
ยอยภายใตกรอบแนวคิด แลวนําตัวแปรที่ไดเหลานั้นไปจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหทราบถึงตัวแปรที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง ซึ่งบงชี้ไดวาตัวแปรนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบที่หลากหลาย เพ่ือนําขอมูลตัวแปรที่จัดลําดับ
ความสําคัญแลวไปใชในการประกอบการวิเคราะหแนวโนม ตลอดจนคนหาประเด็นชี้นําเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ

โดยการจัดอันดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอมนั้น ไดนําตัวแปรสภาพแวดลอมทั้ง 4 ดาน
มาจัดลําดับตามเกณฑและเลือกใชตัวแปรที่มีความสําคัญสูงที่สุด (A) และตัวแปรที่มีความสําคัญสูง (B) เนื่องจาก
เปนตัวแปรที่มีผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง โดยใชกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งมีเกณฑของการวิเคราะห
ที่ใหความสําคัญของปจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะหดวยเกณฑปจจัยที่สงผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอีก ๑ เกณฑ ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 6.1 เกณฑการวิเคราะหตัวแปรสภาพแวดลอม 5 ดาน

เกณฑการวิเคราะห
เกณฑท่ี 1 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความคุมคาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 2 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 3 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการตอบสนองสังคมและประชาชน
เกณฑท่ี 4 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี ๕ ปจจัยที่สงผลตอความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลกระทบในวงกวาง (คัดเลือกเฉพาะ
ตัวแปรเกรด A และ B) แสดงตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธิพลสูง

ลําดับ ประเด็น เกรด
S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A
S3 เจาหนาท่ีมาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A
S4 หนวยงานมีการบรูณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคลื่อนอยางชัดเจน ไมซ้ําซอน เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสรมิ ITA เสรมิยุทธศาสตร B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนท่ีประจักษไดรับการยอมรับ B
S8 มียุทธศาสตรชาตฯิ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคลือ่นทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร
B

S9 ศูนยประมวลขอมลูฯ เปนกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ B
S10 เจาหนาท่ีมีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบตังิาน B
S11 การสรางจิตสาํนึกตอตานการทุจรติไดรับความรวมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B
S14 เจาหนาท่ีมีคานิยมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย B

ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดออน (Weaknesses) ที่มีอิทธิพลสูง

ลําดับ ประเด็น เกรด
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรบัมากกวาเชิงรุก A
W2 การทํางานมีข้ันตอนท่ีเปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบตัิ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสงัคม B
W9 ภารกิจสรางจิตสํานึกยังไมมีประสทิธิภาพ B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผดิเจาหนาท่ีระดับลาง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B
W12 แผนยุทธศาสตรชาตฯิ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบตัิท่ีไมชัดเจน B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตท่ีเปนเอกภาพ B
W14 ระบบสนับสนุนขาวและฐานขอมลูขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B
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ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธิพลสูง

ลําดับ ประเด็น เกรด
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสรมิการตอตานการทุจริต A
O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
O4 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจรติใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล A
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
O7 การคาการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ใหการสงเสรมิหลักธรรมาภบิาลของหนวยงานภาครัฐ B
O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทจุริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบตัิในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B
O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเร่ิมรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
O15 การสรางภาคีเครือขายมคีวามเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจรติ B

ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลสูง

ลําดับ ประเด็น เกรด
T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากข้ึน เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
T4 เกิดรูปแบบการทุจรติท่ีซับซอนมากข้ึน จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจรติเชิงนโยบาย A
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซึ่งยังขาดความเปนองครวม B
T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมสีวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือมั่นในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ําสูง B
T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจรติเปนเรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการทุจรติรูปแบบใหม ๆ B
T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพ่ืออํานวยความสะดวก B
T15 ผูแจงเบาะแสไมมั่นใจในความปลอดภัย อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผดิ B
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๖.4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดลอมของภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis นั้น ขอมูลที่ไดเปนขอมูลของสภาพแวดลอมในขณะที่ทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนขอมูลที่มีสวนสําคัญ
ซึ่งชวยชี้นําทิศทางของยุทธศาสตรวาควรกําหนดยุทธศาสตรไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบางที่ควร
จะนํามาเปนปจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร มีจุดออนหรืออุปสรรคใดบางที่ยุทธศาสตรควรเขาไปจัดการแกไขเพ่ือ
ปองกันการดําเนินยุทธศาสตรอยางไรประสิทธิภาพ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากผลการจัดลําดับประเด็นจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคดังที่กลาวแลวขางตน พบวาประเด็นที่เปนจุดรวมของตัวแปร SWOT ที่สําคัญคือ การบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของประเทศ ในการรวมกันแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในตัวแปร SWOT พบวา
ภารกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมได มีแคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล
ทําหนาที่นี้เพียงสวนเดียวเทานั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคสวนไมวาจะเปน ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีสวนรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะทอนความรวมมือดังกลาวไดออกมาเปนผลการวิเคราะห SWOT
ที่ชี้วาภาคสวนตาง ๆ ไดใหความรวมมือกันดําเนินภารกิจนี้แคไหนอยางไร ดังนั้น การที่ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดตระหนักถึงผลสะทอนความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและชาติ จะชวยชี้นําทิศทางของ
ยุทธศาสตรใหสามารถตอบสนองตอทุกจุดตัวแปร SWOT ได และอาจเกิดเปนทิศทางหรือแนวโนมในการสราง
วัฒนธรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนสิ่งที่ควรมุงหวังสูงสุดในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๕๐

๗. การฉายภาพอนาคต
๗.1 วงลออนาคต

วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการวิเคราะหแนวโนม
ทิศทางหรือสถานการณที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2564
โดยผลการวิเคราะหพบวามีแนวโนมสถานการณหลักทั้งหมด ๖ ดาน และในแตละดานมีแนวโนมผลสืบเนื่อง
ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

แผนภาพที่ 7.1 วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2560 - 2564

๗

การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 - 2564)

เจตจํานงทางการเมือง
(Political Will) ใน

การตอตานการทุจริต
ดํารงอยูอยางตอเนื่อง

กลไกและกระบวนการ
ปองกันการทุจริต

มีความเขมแข็งและ
เทาทันตอสถานการณ

การทุจริต

คดีทุจริตไดรบั
การดําเนินคดีอยางรวดเร็ว
และมีปริมาณลดนอยลง

ประเทศไทยไดรบั
การยอมรับจากนานาประเทศ

ในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประเทศไทย
มีความนาเช่ือถือ

ในการทําธุรกจิและ
ลงทุนของภาคเศรษฐกจิ
ระหวางประเทศดีข้ึน

สังคมเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสงัคม
กดดันและไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต

ประชาชนทุกชวงวัย
เกิดความละอายใจใน
การทําการทจุริตและ
ไมยอมใหผูอื่นกระทํา

การทจุริต

ประชาชนทุกชวงวัยมี
ฐานความคิดใน

การแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชน
สวนรวมได

รัฐบาลมีเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานทุจริตตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชน

รัฐบาลนําเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

การทจุริตของเจาหนาทีร่ัฐ
กระทําไดยากและถูกยับย้ัง

ไดอยางเทาทัน

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลัง

ดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยมีแนวโนม

ที่ดีข้ึน

ประชาชนและสังคม
ต่ืนตัวและไมทนตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ

หนวยงานภาครัฐ
มีการดําเนินงานตาม
ภารกิจอยางโปรงใส

ประชาชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวมใน

การตรวจสอบการทุจริต

ผูกระทําความผิด
ไดรับการลงโทษ
อยางเปนรูปธรรม

ประชาชนและเจาหนาที่รฐั
เกรงกลัวตอ

การกระทําการทจุริต

กระบวนการนโยบาย
มีความโปรงใส เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน

ตอประชาชน

การทจุริตเชิงนโยบายมี
โอกาสเกิดข้ึนไดนอยลง

นโยบายของรัฐนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลประโยชนของประชาชน
อยางครบถวนตามวัตถุประสงค
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๗.2 การฉายภาพอนาคต
การฉายภาพอนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการประเมิน

ความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ใหมีความสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เปนดังนี้

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคตประชาชนและสังคมจะมีการตื่นตัวตอ
การทุจริตมากข้ึน ใหความสนใจขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศมากข้ึน มีการแสดงออก
ซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ
ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิด
กฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชน
เริ่มเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนในสังคม นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริต
เนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคมแลว ยังทําใหไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหาย
ตอสังคมสวนรวมดวย และเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา
การทุจริตตาง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จึงควรมุงเนนการปลูกฝงประชาชนในการตอตานการทุจริต กระตุนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน
ในทุกชวงวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได และสงเสริมการสราง
สภาวะการลงโทษทางสังคมตอการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความละอายตอการกระทําการทุจริต และเกิดเปน
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริตของประเทศอยางยั่งยืน

2. ภาพอนาคตของเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ในการตอตานการทุจริต :
ในอนาคตเจตจํานงทางการเมืองซึ่งมีอยูในประชาชนคนไทยทุกคนในการตอตานการทุจริต จะตองถูกสงใหแก
ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอํานาจของ
ตัวแทนของประชาชนนั่นคือรัฐบาลและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตางๆ ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถ่ิน
รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนอยางหนึ่งนั้นไดแสดงใหเห็นวาประชาชน
มีเจตจํานงมุงใหประเทศไทยมีความโปรงใสและไรการทุจริต รัฐบาลในฐานะผูรับมอบเจตจํานงทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งประเทศ จึงจะตองบริหารประเทศใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
และขยายผลกลับไปสูประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมที่ประชาชนใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน ทําใหรัฐบาลเกิดแรงกดดันที่จะตองมี
การบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใส ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการกําหนดมาตรการใหรัฐบาลและนักการเมืองจะตองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงสงเสริมใหมีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองของรัฐบาล เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน
ไดรับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง
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3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเปน
กระบวนการที่นักการเมืองใชเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได โดยรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
กระทําการทุจริตในระดับนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเปนการทุจริตที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลในปจจุบันนั้น
ในอนาคตการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวมีแนวโนมที่จะมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากนักการเมืองจะใช
อํานาจในการแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบายและแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบในข้ันตอนตาง ๆ
แตในขณะเดียวกันการทุจริตในระดับนโยบายก็จะเกิดข้ึนไดยากมากข้ึนดวย เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่ประชาชน
ใหความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งข้ึน มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ
ที่เขมขนมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ควรที่จะมุงเนนการวางมาตรการเพ่ือปองกันและระงับยับยั้งไมใหเกิดการทุจริตในระดับ
นโยบายของรัฐ และมุงสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือใหการออกนโยบายของรัฐเปนไปอยางโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุงใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนสูงที่สุด

4. ภาพอนาคตของการปองกันการทุจริต : ในอนาคตการทุจริตตาง ๆ นั้นจะทวีความรุนแรง
ซับซอน และยากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของสังคมโลก และพลวัตของการทุจริตที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน การทุจริตตาง ๆ นั้นมักเปนผลมาจากหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานที่ไมโปรงใสหรือเจาหนาที่รัฐ
กระทําการทุจริตตอหนาที่รวมไปถึงชองโหวตางๆ ทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม แมวาสภาวะทางสังคมจะใหความสนใจ
ในการตอตานการทุจริตมากยิ่งข้ึนและทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมมากยิ่งข้ึน
กระบวนการปองกันการทุจริตก็ยังคงมีความสําคัญอยางมาก โดยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกัน
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ เปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต และกําหนดมาตรการให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสรวมทั้งเจาหนาที่รัฐไมกระทําการทุจริต

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในปจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบ
ขององคกรตอตานการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก และกระบวนการข้ันตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้น
มีระยะเวลาคอนขางนาน ทําใหในอนาคตนั้นจะยังคงมีคดีการทุจริตคางสะสมในกระบวนการอยูจํานวนมาก
รวมทั้ง ยังมีคดีการทุจริตใหมเพิ่มขึ้นอีกอยางตอเนื่อง อีกทั้งการทุจริตที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นนั้นทําให
การแสวงหาขอเท็จจริงทําไดอยางลาชาและยากลําบากมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตก็จะมีการปรับปรุงใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมาย
และดําเนินคดีการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ มีอัตราการชี้มูลความผิด
และพิพากษาคดีถึงที่สุดสูงขึ้น ทําใหคดีการทุจริตมีปริมาณลดลงตามไปดวย ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
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มุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดีและลงโทษอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม เพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัว
ตอการทุจริตดวย

6. ภาพอนาคตของดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย : ในอนาคตประเทศไทยจะมี
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐบาลใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริต
องคกรตอตานการทุจริตมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ดําเนินงานอยางโปรงใส
อัตราการเกิดคดีการทุจริตมีแนวโนมที่จะลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไมยอมรับการทุจริต ทั้งหมดสงผลให
การรับรูของนานาประเทศเก่ียวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน มีผลการประเมินคาดัชนีการรับรู
การทุจริตที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความนาเชื่อถือทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางประเทศดวย อยางไรก็ตาม อาจยังมี
บางประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการครบถวนตามประเด็นการประเมินขององคกรความโปรงใสนานาชาติ ดังนั้น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนที่จะ
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการใหครบถวนตามประเด็นการประเมินการรับรูการทุจริต และสงเสริมใหการดําเนินการ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในดานตาง ๆ สงผลตอการรับรูของนานาชาติ

จากการวิเคราะหวงลออนาคตและการฉายภาพอนาคตขางตน แมวาจะแสดงใหเห็นวา
สถานการณที่ เ ก่ียวของกับการทุจริตในประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 - 2564 เปนไปในทิศทางที่ดี ข้ึน
แตอยางไรก็ตาม การทุจริตนั้นยอมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซอนและตรวจสอบไดยากมากข้ึน ในขณะที่เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและสังคมไทยกอใหเกิดชองทางในการทุจริตที่มากข้ึน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการปฏิรูปและ
พัฒนาใหครอบคลุมทุกดานของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งดานประชาชนและสังคม ดานเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ดานนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปราม
การทุจริต และดานยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เพ่ือใหการทุจริตไมสามารถเกิดข้ึนไดและ
มีปริมาณลดนอยลงไป ทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการตอตานการทุจริต และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
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๘. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 256๐ - 2564)

จากการวิ เคราะหสถานการณการทุจริต การวิ เคราะห ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห
สภาพแวดลอม รวมถึงวิเคราะห วงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่เก่ียวของใน
ภาคสวนตาง ๆ สามารถนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) รายละเอียดดังนี้

8.1 วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

8.2 พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ

ดําเนินงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอีกตอไป
ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานงทางการเมือง

๘
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ของประชาชนที่ตองการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อม่ันจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปอง
ผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติ ใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4

8.3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกวารอยละ 50

8.4 วัตถุประสงคหลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ

จากประชาชน
๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน

ในระดับที่สูงข้ึน

8.5 ตัวชี้วัด
1. ระดับความอายตอการกระทําการทุจริต
2. ระดับการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนในเรื่องการทุจริต
๓. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต

หมายเหตุ การประเมินแบงระดับการมีสวนรวมเปน 4 ระดับ ดังน้ี
ระดับท่ี 1 ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมวางแผนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 2 ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 3 ประชาชนมีสวนรวมในดานของทุนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 4 ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการตอตานการทุจริต
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4. รอยละของหนวยงานภาครัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีเปาหมายดังนี้

ป พ.ศ. 2560 รอยละ 60 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 65 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 70 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 75 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 80 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน

5. รอยละของคดีการทุจริตคางสะสมที่ไดรับการไตสวนและแสวงหาขอเท็จจริง โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 รอยละ 20 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 40 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 60 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 80 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 100 ของคดกีารทุจริตคางสะสม

6. การเพ่ิมข้ึนของคาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 คาคะแนนเปนรอยละ 40
ป พ.ศ. 2561 คาคะแนนเปนรอยละ 42
ป พ.ศ. 2562 คาคะแนนเปนรอยละ 44
ป พ.ศ. 2563 คาคะแนนเปนรอยละ 47
ป พ.ศ. 2564 คาคะแนนเปนรอยละ 50

8.6 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
๓. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ปราบปรามการทุจริต

องคกรวิชาชีพตางๆเด็กและเยาวชน ประชาชนทุกชวงวัย สื่อมวลชนและสื่อออนไลน

ศาลอัยการสูงสุด

ความผิดอาญา

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.
สตง.

ผูตรวจการแผนดิน
ปปง.

DSI
สนง.ตํารวจแหงชาติ

ศูนยดํารงธรรม
ศูนยรองทุกข

ฯลฯ

นักการเมือง
พรรคการเมือง

เจาหนาท่ีรัฐ
หนวยงานรัฐ

ธุรกิจ
เอกชน

รับเรื่อง
รองเรียน
สอบสวน
เบ้ืองตน

แสวงหา
ขอเท็จจริง
ไตสวนและ

ช้ีมูลความผิด

ฟองคดี
กา

รทุ
จร

ิตเ
ชิง

นโ
ยบ

าย
กา

รทุ
จร

ิตต
าม

กฎ
หม

าย

ปองกันการทุจริต

พิพากษาคดี

54

3

2

องคกรตอตานการทุจริต
(Prime Mover)

วุฒิสภา

ร่ํารวยผิดปกติ

ถอดถอน

หนวยงานตนสังกัด

ความผิดวินัยรายแรง

ลงโทษ

1

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ
(Transparency International)

แผนภาพท่ี 8.1 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลุมเปาหมายหลักในแตละยุทธศาสตร

๖

เกิดไมเกิด

การทุจริต
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8.6.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑
“สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”

คําอธิบาย
ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรที่ มุงเนนใหความสําคัญ

ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน
มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู
อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม
และองคกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใส ดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
แนวทางที่ไดจาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจาก
ประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย
ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวน
ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ ไมทน
ตอการทุจริต

เปาประสงค
สังคมไทยไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

กลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ทุกภาคสวนสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยม

รวมตานทุจริต

แผนภาพที่ 8.2 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๑
“สรางสังคมที่ไมอดทนตอการทุจริต”

วัยทํางาน

ผูสูงอายุ

เด็กเยาวชน

วัยรุน

สถาบัน
ครอบครัว

สถาบันการ
ศึกษา
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กลยุทธ

กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

คําอธิบาย
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

เปนสถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร
มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม หรือสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
จึงอาจถือไดวาเปนเหตุพ้ืนฐานของการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความโปรงใส เพ่ือกอใหเกิดความศรัทธาและความเชื่อม่ันทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะตองใหพลเมืองของรัฐไมวาจะอยูใน
สถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตมิใหเกิดข้ึนตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระการเรียนรูดานการแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
2. ระดับความความตระหนักในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม
3. รอยละขององคกรวิชาชีพที่มีการกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาหลักสตูร บทเรยีน การเรียนการสอน การนําเสนอ

และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมในการตอตานการทุจริต

- มุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกภายในบุคคล ปรับฐาน
ความคิดในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ลางระบบอุปถัมภ และสรางนิยมรวมตานการทุจริต

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยเนนแนวคิด



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๖๑

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเ นินเ นินชี วิตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง

- ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใน ก า ร กํ า กั บ ต ร ว จส อ บ
การดําเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต

คําอธิบาย
ในหลายประเทศที่มีความโปรงใสสูง ลวนแตมีปจจัยหนุนเสริมหรือองคประกอบสําคัญนั่นคือ “การสราง

คนในชาติ ผานการขัดเกลาในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยอยางเปนระบบ” เพ่ือใหพรอมดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสม
เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ มีสํานึกในความเปนเจาของรวมในทรัพยสินสาธารณะและปกปอง
ผลประโยชนแผนดิน ซึ่งความเปนพลเมืองที่ดีนั้น จะตองเปนผูที่ มีความผูกพัน (Obligation) ตอบสนอง
(Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability) ในทุกระดับตอประเทศชาติ ผานสถาบันหลักของสังคม
ที่สําคัญ ไดแก สถาบันครอบครัว องคกรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือนํามาสูการปรับพฤติกรรมของคนในสังคมผาน
การบูรณาการรวมกันในทุกภาคสวนของสังคม โดยมีสื่อมวลชนและกลไกการสื่อสารสาธารณะเปนแกนหลักใน
การปลุกกระแสสังคมใหไมทนตอการทุจริต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง

การนํากระบวนการกลอมเกลาทางสังคมมาใชเปนเครื่องมือในการปรับฐานความคิดในทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม อาทิ43

 ครอบครัว เปนตัวแทนสําคัญที่สุดในการทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคม เพราะเปน
สถาบันแรกที่เด็กจะไดรับการอบรมสั่งสอนและจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอยาง
ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีผลทางอารมณ ความประพฤติ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคล
มากที่สุด เชน พอแมสั ่งสอนใหลูกเปนคนซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
เปนตน

43
ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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 กลุมเพื่อน เปนตัวแทนที่ทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคมอีกหนวยหนึ่ง เนื่องจากกลุม
แตละกลุมยอมมีระเบียบความเชื่อและคานิยมเฉพาะกลุมตนเอง ซึ่งอาจแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะกลุม เชน การประพฤติปฏิบัติของกลุม การนิยมคนดี ฯลฯ

 สถาบันการศึกษาในทุกระดับ เปนตัวแทนสังคมที่ทําหนาที่โดยตรงในการขัดเกลา
สมาชิกตั้งแตในวัยเด็กจนถึงผูใหญ โดยอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม สรางวัฒนธรรม
สุจริต ตลอดจนคานิยมและทักษะอันจําเปนใหแกสมาชิกในสังคม

 ศาสนา เปนตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ยึดม่ันในสิ่งที่ดีงาม มีศีลธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต และความประพฤติในทางที่ถูกที่ควร โดยศาสนาจะมีอิทธิพล
ทางจิตวิทยาตอบุคคลในการหลอหลอมและสรางบุคลิกภาพของปจเจกบุคคล

 กลุมอาชีพ/วิชาชีพ อาชีพแตละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุม หรือมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ  เชน กลุมที่ มีอาชีพคาขายจะตองมีความซื่อสัตย
ไมเอาเปรียบลูกคา ผูที่เปนวิศวกรตองมีความซื่อสัตยในการออกแบบและควบคุมงาน
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม ขาราชการตองยึดม่ันในจรรยาบรรณของขาราชการ
โดยผูที่เปนสมาชิกของกลุมวิชาชีพตาง ๆ ก็ตองเรียนรูประเพณีของกลุมอาชีพที่ตนเปน
สมาชิกอยู เปนตน

 ส่ือมวลชน มีอิทธิพลตอการเรียนรูขอมูลขาวสารของสมาชิกในสังคม มีสวนใน
การกลอมเกลาทางสังคม ในดานตาง ๆ ทั้งดานความคิด ความเชือ่  แบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ความสําเร็จในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเสริมสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม

อยางเปนระบบในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางความเปนพลเมืองที่ดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ
และมีความสํานึกในความเปนเจาของรวมทรัพยสินสาธารณะและปกปองผลประโยชนแผนดิน

2. รอยละความสําเร็จขององคกรวิชาชีพและสื่อมวลชนมีสวนรวมและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในการดําเนินการตอตานการทุจริต

3. รอยละของแนวคิด/แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการกลอมเกลาทางสังคม เพ่ือสราง
คานิยมตอตานการทุจริต ที่สามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผล
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสราง

พลเมืองท่ีดี
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางตรง) : การกลอม
เกลาทางสังคมทางตรง เปนการขัดเกลาผานการอบรมสั่งสอน
ท้ังในระดับครอบครัว ระดับการศึกษา ซึ่งกรณีน้ีผูสอนและผูรับ
จะรูสึกตัวในกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง แบงเปน

(1) กลไกทางสังคมท่ีเปนทางการ (Formal Sector)
- สรางหลักสูตรตอตานการทุจริต เขาไปในแบบเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับช้ัน ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เปนภาคบังคับ

- บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณดวย
หลักคิดคุณธรรมจริยธรรม   เพ่ือปลูกฝงคานิยมรวม
ตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

(2) กลไกทางสังคมท่ีไมเปนทางการ (Informal Sector)
- ใชกลไกทางศาสนาเปนกลไกในการขัดเกลา
- การสรางความเขมแข็งของสถาบนัครอบครัว

เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการตอตานการทุจรติ
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัย
- สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต บนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล
- การปรับเน้ือหา (Content) ใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายในชวงวัยตาง ๆ
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ - การส ง เสริม ให เ กิดกระแสการพัฒนาจิตสํ า นึก

สาธารณะ
๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางออม) :
เปนการขัดเกลาผานกลไกการสื่อสารตาง ในสังคม เชน การอาน
หนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน การดูภาพยนตร
การรับรูขาวสารผานชองทาง Line Application หรือ Social
Media ตาง ๆ ท้ังน้ี ผูรับจะเรียนรูโดยไมรูตัว โดยสิ่งท่ีเรียนรูจะ
คอย ๆ ซึมซับเขาไปในจิตใตสํานึกวาสิ่งน้ันสิ่งน้ีเปนสิ่งท่ีสังคม
ยอมรับ และหากเปนสิ่งท่ีสังคมไมยอมรับ จะทําใหการกระทํา
น้ันเปนสิ่งท่ีแปลกแยกออกไป44 การกลอมเกลาทางสังคม
ทางออม ไดแก
- สรางระบบการสื่อสาร และการสรางประเด็นทาง

สังคม (Public Issue) การสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะ
ผานสื่อสาธารณะใน ทุกรูปแบบ

- ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจในการดึงดูดให
หนวยงานเอกชนเขารวมรับโฆษณา ประชาสัมพันธใน
การตอตานการทุจริต

44 ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน

และองคกรวิชาชีพ
- สงเสริมบทบาทขององคกร วิชาชีพและองคกร

สื่อมวลชนในการใหการศึกษาและความรูแกสมาชิก
และประชาชนใหตระหนักถึงภัยรายของการทุจริต

- สงเสริมใหองคกรวิชาชีพตางๆ เปนกระบอกเสียงและ
เปนตัวแทนปฏิบัติเจตจํานงตางๆ ของกลุมผูประกอบ
วิชาชีพ ในการปองกัน และตรวจสอบเจตจํานงแหงรัฐ
ในการตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

- สงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนใหมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการแสวงหาขาวสารและขอเท็จจริง เปดโปงการกระทํา
การทุจริตและการตรวจสอบการทํางานของขาราชการ
นักการ เมือง  และภาคเอกชน ตลอดจนสร า ง
หลักประกันในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และสงเสริม
มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

- สนับสนุนการสรางบรรษัทภิบาล ในองคกรวิชาชีพ
ภาคเอกชน โดยใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจ

- การสรางความเขมแข็งของขาราชการในทุกระดับ
ผานสหภาพขาราชการไทย เ พ่ือเสริมสรางและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณขาราชการ

๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม

- การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมูลบันทึกพฤติกรรม (Integrity Log Books)
เ พ่ือเปนเครื่องมือในการบันทึกประวัติบุคคลใน
การประกอบการพิจารณาเขาทํางาน รับราชการ
และศึกษาตอ
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กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

คําอธิบาย
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพ่ือพัฒนาบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางที่เหมาะสมกับ
กําลังและศักยภาพ มีเหตุมีผล ไมมีความโลภ ซึ่งหลักการดังกลาวสามารถประยุกตสูการใชเปนเครื่องมือในการตอตาน
การทุจริตไดในทุกระดับ กลยุทธนี้จึงมุงประยุกตองคความรู และสรางความเขาใจตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือตานทุจริต ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนเครื่องมือในการตานทุจริต
2. รอยละของหนวยงานของรัฐที่มีการสื่อสารองคกรและการพัฒนารูปแบบโครงการและ/หรือแผนงานใหมี

ความเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/สังเคราะห
องคความรูดานการปองกันการทุจริตที่ประยุกตและพัฒนาจากแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุงเพ่ือใหเกิดผลที่ชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอยางมีนัยสําคัญ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลา

ทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
- มุ ง เนนการปลูกฝ งจิตสํ า นึกภายในบุคคลใหมี

ความซื่อสัตยสุจริตตามหลักการเรียนรูตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเครื่องมือ

๒. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  บ ท เ รี ย น  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตาน
การทุจริต

๓. พัฒ นา ร ะบ บ แล ะ จั ด ก า ร อ ง ค ค ว า ม รู ก า ร ป อ ง กั น
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําและ
ประมวลองคความรูในการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การสรางบทเรียนการเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส
ในการเปนแมแบบการสอน (ครู ก อิเลคทรอนิกส)
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กล ยุทธ ท่ี ๔ เสริ มพ ลังการ มีส วนร วมของชุมชน (Community) และ บูรณาการ ทุกภาคส วน
เพื่อตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) นับเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเปดโอกาสให

ชุมชนและพลเมืองไดตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร
การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเพื่อตอตานการทุจริต มากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับ
บนพ้ืนฐานของการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของพลเมือง/ชุมชน ในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู
ความสามารถ และการจัดการและรู เทาทันปญหาของการทุจริต โดยพลเมืองจะตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตอตานการทุจริตอยางมีอิสระ ในรูปกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน
และพลังของกลุมพลเมืองจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการตอตานการทุจริตเกิดความสําเร็จและผลักดันไปสู
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความตื่นตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกตอเหตุการณที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม เกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
๒. รอยละความสําเร็จของการบูรณาการตอตานการทุจริตรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต - พัฒนา ขยายผล และตอยอดเครือขาย รูปแบบ

ความสัมพันธ ในการรวมกันตอตานการทุจริต
- สงเสริมความรู ขอมูล ขาวสารสําคัญ สําหรับชุมชนใน

การตอตานการทุจริต
๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคม

ท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให
เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล

- สงเสริมการจัดตั้งองคกรภาคประชาชนในการทํา
หน า ท่ีตรวจสอบและสร างกระแสการตอต าน
การทุจริตในสังคม

- สรางพ้ืนท่ีใหผูท่ีมีจิตสํานึกซื่อสัตยสุจริตรวมกลุมกัน
เกิดเปนเครือขาย ท้ังในระดับโรงเรียน สวนราชการ
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือปฏิบัติขยายผลทางสังคม
ในการตอตานการทุจริต

- สงเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) ผานการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวน
ร วม ในการต อต านการ ทุจริ ตบน พ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
- กา รส ร า ง สั ง คม เ ส มื อนจ ริ ง บน โ ลกอ อน ไ ล น

ผาน Social Media และระบบดิจิตอล เพ่ือสราง
การแลกเปลี่ยนขอมูลสื่อสารของพลเมืองในสังคม

- รวมมือกับสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน (Online
Media) ท่ีมีผูติดตามจํานวนมากและมีอิทธิพลตอ
สังคม เพ่ือใชเปนชองทางในการสรางกระแสสังคมใน
การไมยอมรับผูกระทําการทุจริต ตีแผพฤติการณ
ทุจริตตอสาธารณชน

๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต - สงเสริมแนวทางการบูรณาการและความรวมมือใน
การตอตานการทุจริตระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของ

- การระดมทรัพยากรและปฏิบัติงานรวมกัน และ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใหมีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรม

- บูรณาการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ไปสูการปฏิบัติ
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8.6.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
คําอธิบาย

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็น
ขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของ
สังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นได
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในสวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในสวนเนื้อหาสาระในหมวดตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่
นําไปสูการสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน
ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่น
เรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือน
อํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด
เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครอง
บานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน
ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการสนองตอบ
ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมรวม
ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงแกไขปญหาการเมือง
การปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายที่สุด
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หนา ๖๙

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลอยาง

เปนรูปธรรม
๒. เพ่ือรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแกไขปญหาการทุจริตใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลใน

แตละชวง

เปาประสงค
๑. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการปฏิบัติ
๒. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการขยายผลไปยังประชาชน
๓. การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชนและมีความตอเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองตอสาธารณชน
2. รอยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดสวนของหนวยงานที่เก่ียวของรวมกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนตั้งตนในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตาม

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณชน

กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให

การสนับสนุนทุนตั้งตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติ เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

และการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน

2. หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือขาย จัดทําแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในอัตรารอยละของงบประมาณ
รายจายประจําป เพ่ือมุงสูการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการเรงรัดหรือกดดันใหคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองคกรที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเรงดวน

4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
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แผนภาพที่ 8.3 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

นักการเมือง/
พรรคการเมือง

กระบวนการ
เลือกตั้ง

ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ไดรับเลือกใหเขา
สูอํานาจ

กระบวนการเขาสูอาํนาจของ
นักการเมือง

(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.)

หาเสียงโดยใช
นโยบายพรรค

บริหารประเทศตาม
เจตจํานงทางการเมือง

ของประชาชน

ตองแสดง
เจตจํานงทาง

การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต

กํากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ

นักการเมืองและ
เจาหนาที่รฐั

ทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธ
และมาตรการใน
การตอตานการ

ทุจรติ

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ดานการปองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจรติ

จัดตั้งกองทนุ
ตอตานการทุจริต
สําหรับภาคเอกชน

และประชาชน

ประชาชน
(มีเจตจํานงทางการเมือง

ของแตละบุคคล)

มอบอํานาจผาน
ตัวแทน
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

คําอธิบาย
การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของนักการเมืองตอสาธารณชนเสมือนการใหสัญญาประชาคม

ตอประชาชนในการตอตานการทุจริต และจะนําไปสูการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการกําหนดแนวทางการแสดงเจตจํานงทางการเมืองไว

ในกระบวนการกอนการเลือกตั้งและระหวางดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพรเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตแกสาธารณชน
3. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองไมมีการทุจริตในระหวางวาระการดํารงตําแหนงการเมือง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
กอนดํารงตําแหนงทางการเมือง

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร .บ . ประกอบรั ฐธรรม นู ญว าด วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและ
เผยแพรใหแกประชาชน

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

กลยุทธท่ี ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ

คําอธิบาย
เนื่องจากในภาคการเมืองและหนวยงานภาครัฐไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทาง

จริยธรรมครอบคลุมทุกภาคสวน ดังนั้น การดําเนินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ จึงมุงเนนในการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
ใหประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงานตนสังกัด
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. จํานวนของผูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ (Scroll Bar)
๒. ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาทีร่ัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน

- สงเสริมใหประชาชนแจงขอมูลเรื่องการละเมิดจริยธรรม

๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคณุธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาและยกระดับเครื่องมือการประเมิน ITA
ในการประเมินจริยธรรมและคุณธรรม

กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต เพ่ือใหเปน

รูปธรรมที่ปฏิบัติได เปนการวางรากฐานแนวทางการดําเนินงานของภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตที่ประกาศไว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความสําเร็จในการขยายผลการศึกษาวิจัยแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริตในระดับชาติและระดับทองถ่ิน
๒. มีการประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ

๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน

- ศึกษาวิจัยเปรยีบเทียบและจดัทําขอเสนอ

๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

- จัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือเปนกลไกกลางประสาน
ความรวมมือ
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๓. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน - สรางความรู ความตระหนัก และความเขาใจ ใหกับ

ภาคประชาชนในการเล็งเห็นถึงความสําคัญของเจตจํานง
ทางการเมื องท่ีตนมีภายใต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

- พัฒนารูปแบบ แนวทาง การสงเสริมเจตจํานง
ในการตอตานการทุจริตของประชาชน

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

คําอธิบาย
ความจริงจังของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของภาคการเมืองสะทอนไดจากการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากภาคการเมืองในรัฐสภา ในอดีตหนวยงาน
ภาครัฐและเครือขายตอตานการทุจริตที่ประสบปญหาในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตเนื่องจากไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอ ดังนั้น ปจจัยประการหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต คือ การไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปทีมี่สัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณดานการปองกันและปราบปราบการทุจริต
๒. สัดสวนของงบประมาณรายจายประจําปที่หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตรวมถึงเครือขาย ไดรับการจัดสรรที่เหมาะสม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

- จัดทําแผนและขอรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกอนเสนอรัฐสภา
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กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให
การสนับสนุนทุนตั้งตน

คําอธิบาย
กองทุนการตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคลสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน เปนกลไกใน

การแกไขปญหาการทุจริตที่มุงเนนใหมีการบูรณาการการดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณประจําปมีความสอดคลองกับ
สถานการณการทุจริตในแตละภาคสวนอยางเหมาะสมและทันทวงที

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริต

ในรูปแบบนิติบุคคล
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสาํหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน

- การจัดทําตัวแบบและขอรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนเสนอรัฐสภา

กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ

คําอธิบาย
ปจจุบันพรรคการเมืองมีการแขงขันสูงในการกําหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดใหประชาชนลงคะแนนเสียงเลือก

พรรคของตน แตนโยบายที่หาเสียงไวมักไมมีการอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินนโยบายและแนวทาง
การใชงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีความเสี่ยงตอการทุจริตสูง พรรคการเมืองจึงควรมี
การศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต หากตองดําเนินโครงการนั้น ๆ ดวย โดยตอง
นําเสนอตอประชาชนและองคกรที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งในชวงกอนการเลือกตั้ง เพ่ือเปนฐานขอมูลใหประชาชน
ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและเปนฐานขอมูลในการกํากับติดตามการดําเนินนโยบายของรัฐบาลหรือ
การดําเนินงานของนักการเมือง ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณสูงและครอบคลุม
หลายพ้ืนที่ ควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถรายงานขอมูล สงตอ หรือเผยแพรขอมูล
ในการดําเนินงานของรัฐบาลและนักการเมืองไปยังรัฐบาล พรรคการเมือง และองคกรกํากับดูแลการใชอํานาจรัฐ
ที่เก่ียวของ เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองที่ไดแสดงไวตอประชาชน
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของพรรคการเมืองมีการศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละ

โครงการที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน
2. ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูล แนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในโครงการทั้งหลาย

ที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนิน

นโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายน้ัน ๆ กอนท่ี
จะจัดใหมีการเลือกตั้ง

- ดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกัน
การทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับ
ประชาชน

- ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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8.6.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

คําอธิบาย
การทุจริตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน  หรือการเ อ้ือประโยชน

หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม อันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบมากข้ึน
ในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมา
พบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแต
ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัย
ไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลา แตการทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรก
ที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ที่ผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายาม
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมี
อํานาจยับยั้งโครงการที่อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ
(Policy Feedback)

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหกระบวนการนโยบายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชนสูประชาชน

อยางเปนธรรม และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน
๒. เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ

เปาประสงค
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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หนา ๗๘

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

2. การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ฝายบริหารใหความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการของรัฐ
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หนา ๗๙

แผนภาพที่ 8.4 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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หนา ๘๐

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

คําอธิบาย
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันยังมีขอจํากัดบางประการที่จะนํามาปรับใชกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย การวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายประสบผลมากยิ่งข้ึน โดยควรมี
การดําเนินการในแตละข้ันของกระบวนการนโยบาย ดังนี้

o ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
o ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
o ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
o ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
o ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation )

ทั้งนี้ เพ่ือทําใหกระบวนการนโยบายและการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารทั้งในระดับชาติ
และทองถ่ินเปนไปอยางโปรงใสและมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจในทุกข้ันของการดําเนินนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความโปรงใสของกระบวนการนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง - กําหนดระเบียบ แนวทาง การตรวจสอบนโยบาย

ประชานิยมและวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย
(Policy Feasibility) ของพรรคการเมือง

๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย การพัฒนากระบวนการสรางฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ดวยการยดึหลัก ดังน้ี
- เปนความตองการของคนทุกกลุม (Inclusive)
- เปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชน

(Participatory)
- การหาขอตกลงรวมกัน (Agreement seeking)
- ฟงความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบของ

นโยบายในทุกระดับ
๓. การเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย - การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนโยบายของรัฐ
๔. พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล กรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก
๑. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุมคา  (Efficiency/Value for money)
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หนา ๘๑

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีสวนรวม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๕. พัฒนาเกณฑช้ีวัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)

- พัฒนาเกณฑคะแนนวัดความเสี่ยงของนโยบาย
Policy Risk Indicator (PRI)

๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผดิพลาดและ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม

- กํ าหนดหลักเกณฑของนักการเมื อง เทียบเคี ยง
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดในจริยธรรมทาง
การเมือง เชน ความรับผิดชอบตอนโยบายท่ีผิดพลาด

๗. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ
หมายเหตุ
(เพ่ือแกไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ
เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ
เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน
มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้ง
ของนักการเมือง เปนตน และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด
เปนตน)

- กระบวนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
- การตรวจสอบและเฝาระวังกรณีการรวมมือกัน

ระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ
เพ่ือทุจริตโครงการขนาดใหญของรัฐ

- ความรวมมือระหวางฝายการเมืองกับขาราชการใน
หนวยงานราชการขนาดใหญ จัดสรรงบประมาณให
ส.ส. ในระบบงบประมาณของประเทศจัดสรรลงพ้ืนท่ี
ของตน

๘. เสริ มส ร า งความโปร ง ใส ในกระบวนกา ร พิจารณา
รางกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- การตรวจสอบความชอบดวยเน้ือหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะหเน้ือหาของกฎหมายวา

ไมเอ้ือประโยชนตอกลุมใด
- การตรวจสอบหลักการท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเองและ

พวกพอง
- การรายงานผลการวิเคราะหตอสาธารณะ
- กระบวนการควบคุมจรยิธรรมของผูบริหารระดับสูง

(ในข้ันตอน/กระบวนการงบประมาณ)
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
- การวิเคราะหมาตรการเช่ือมโยงกับบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญท่ีวาดวย กระบวนการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงหาก

o คณะรัฐมนตรีดําเนินการขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

o รัฐมนตรีผูมีสวนเก่ียวของกับการกระทําการ
ทุจริต ใหถือวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงและ
เปนเหตุของการถอดถอนออกจากตําแหนง
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑๐. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือ

เปนความผิดในทางบริหาร
การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจรยิธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบรหิาร
- ในกรณีท่ีมีการช้ีมูลวาเปนการทุจริต ใหถือเปนกรณีของ

การกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง
- และในกรณีการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให

ดํา เ นินการไตสวนท้ัง เรื่องการกระทําผิดจริยธรรม
(ความผิดในทางบริหาร) และการกระทําผิดทางอาญา

๑๑. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
- การใหความเห็น
- การเสนอเรื่องประกอบ
- การเสนอวาระ
- การเสนอวาระจร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูใหหรือเปดเผยขอมูล
การทุจริตหรือการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายแกหนวยงาน
ของรัฐเปนการเฉพาะ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการคุมครองพยาน
อยางจริงจัง

๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

- ใชเทคโนโลยีในการชวยรายงานการปฏิบัตินโยบายแบบ
real-time

- บูรณาการขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
นโยบายน้ัน

- การสงเสริมการดําเนินการตามขอตกลงคุณธรรม
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมนินโยบาย ๑. การตดิตาม

- พัฒนาการติดตามนโยบายรั ฐบาล โดย ใช กล ไก
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

- พัฒนาระบบการติดตามการใชจายงบประมาณใน
โครงการสําคัญของรัฐบาล (On-going Monitoring)
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการตอบสนอง
ประโยชน (Responsibility) และพัฒนากลไกการตรวจสอบ
การใชงบประมาณดวยการตรวจสอบเสนทางการเงิน
แบบยอนกลับ (Fiscal Traceability)

- พัฒนาระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายใหมสีภาพบังคับใช
ในเรื่องการติดตามตามนวัตกรรมเพ่ือสรางความโปรงใส
ซึ่งหากไมปฏิบัติใหถือวาเปนการกระทําการทุจริต

๒. การประเมินผล
- การจัดตั้งศูนยประมวลขอมูลการติดตามและประเมินผล

การนํานโยบายไปปฏิบัติ
- บูรณาการหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือออกแบบระบบ

การประเมินผลนโยบาย
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กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

คําอธิบาย
กลยุทธการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย คือกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลของการดําเนิน

นโยบายในทุกข้ันตอนใหออกมาเปนผลสะทอนของนโยบายนั้น โดยขอมูลอาจไดมาจากความคิดเห็นของประชาชน
การประเมินนโยบายแบบ 360 องศา หรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกรวบรวมและสังเคราะห
ออกมาใหสามารถใหคําตอบแกผูที่เก่ียวของกับนโยบายนั้น ๆ วานโยบายอะไรที่มีความเสี่ยงหรือแนวโนมใน
การทุจริตเชิงนโยบาย ประสิทธิภาพหรือความคุมคาในการดําเนินนโยบายที่ มีความเสี่ยงตอการทุจริต
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่สามารถชวยบงชี้การตัดสินใจของรัฐบาลหรือฝายบริหาร เพ่ือการดําเนินการแกไขปรับปรุง
นโยบายในทุกข้ันตอนของวงจรนโยบายให มีความโปรงใส ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือโอกาสการทุจริต
ในนโยบายนั้น ๆ ดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย จัดตั้งหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการบูรณาการและประมวลผล

ขอมูลการดําเนินนโยบายสาธารณะจากผูมีสวนเก่ียวของ
ในการดําเนินนโยบาย

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

คําอธิบาย
กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ

เปนกลยุทธสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
นโยบายที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต โดยประยุกตองคความรูในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชใน
การสรางระบบการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ ใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน เชน การใชระบบ
การถายทอดภาพและเสียงแบบสด (Live Streaming video) การใชระบบการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
ที่ประชาชนนิยม อาทิ เฟสบุค ทวิตเตอร การใหมีรายงานผลการดําเนินนโยบายผานระบบคอมพิวเตอร
และการประยุกตระบบแผนที่ออนไลนกับระบบการระบุพิกัดตําแหนง (GPS) ของโครงการที่มีความเสี่ยงหรือ
มีการทุจริตเกิดข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเสริมพลังใหกับภาคประชาชน (Empowerment) ใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในพ้ืนที่ของตน รวมถึงโครงการระดับชาติตาง ๆ ดวย
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันทันสมัยมาปรับใชใน
การติดตาม และตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คําอธิบาย
กลยุทธการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เปนกลยุทธที่เกิดข้ึนเพ่ือสรางความโปรงใสและลดโอกาสการทุจริตในการดําเนินนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางนโยบายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพ่ือสรางการตรวจสอบการดําเนินนโยบายใหมีความโปรงใสและ
ลดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนถ่ินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการศึกษาและวิเคราะห
การดําเนินนโยบาย

2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและ
ไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ก า ร จั ด สั ม ม น า ห รื อ ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ผ า น สื่ อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเรื่องการดําเนินนโยบายอยางไรใหโปรงใส
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8.6.4 ยุทธศาสตรท่ี 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต
๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานดานการปองกันการทุจริต ใหสามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๓. เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๔. เพ่ือปองกันไมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต

เปาประสงค
๑. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก

สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
2. รอยละที่ลดลงของคดกีารทุจริต
3. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการปองกันการทุจริต

กลยุทธ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยบัยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิ เคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
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7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. กระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริต

ไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

แผนภาพที่ 8.5 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”

ประชาชน

รัฐบาล

หนวยงานของรัฐ

แปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ

เกิดการทุจริต

ปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน

เกิดการทุจริต

กระบวนการปองกนัการทุจรติ

เอกชนองคกรตอตาน
การทุจริต

สนับสนุนให
ภาคเอกชนดําเนินการ
ตามหลักบรรษัทภบิาล

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต

พัฒนารูปแบบการส่ือสาร
สาธารณะเชิงสรางสรรค

เพื่อปรับพฤติกรรม

สรางกลไกการปองกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดปญหาการทุจริต

พัฒนาสมรรถนะ
และองคความรูของ

บุคลากรดาน
ปองกันการทุจริต

เรงรัดและติดตามการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการ

ตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบงานปองกันการทุจริตเชิงรุก เปนการพัฒนาระบบการทํางานปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการประสานการทํางานและการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง และผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต พรอมทั้งการเปลี่ยนแปลงการทํางานปองกันการทุจริตไปสูการทํางานเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของคดีการทุจริตที่ลดลง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตใน

แตละระดบั
- รั ฐบาล หนวยงานภาครั ฐ  องค กร อิสระ และ

คณะกรรมการบูรณาการท่ีเก่ียวของ รวมกําหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตท่ีเทาทัน
ตอพลวัตการทุจริต

๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบรูณาการระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

- รั ฐบาล หน วยงานภาครัฐ  องค กร อิสระ  และ
คณะกรรมการบูรณาการท่ีเก่ียวของ รวมพัฒนาและ
ยกระดับแนวทางการทํางานแบบบูรณาการระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ใหเกิดระบบงานปองกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที

๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

- เปดโอกาสและพ้ืนท่ีใหภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต ดวยรูปแบบแนวทาง
ตาง ๆ พรอมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริม จูงใจให
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามี
สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต

- ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต ใหมีประสิทธิภาพ ประเมินผล
แตล ะระดับ เ พ่ื อการตั ดสิน ใจ เ ชิ งบริ หารและ
การพัฒนาระบบงานปองกัน



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๘๘

กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากการทุจริตกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ

จึงตองสรางกลไกการปองกันการทุจริตเพ่ือยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตโดยอาศัยเครื่องมือของภาครัฐ
และลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  โดยสรางกลไกทางกฎหมายและ
ทางการบริหารในการปองกันการทุจริต แบงประเภทตามลักษณะการทุจริตและตามกลุมเจาหนาที่ของรัฐ
ที่กระทําการทุจริต อันจะทําใหการปองกันการทุจริตตรงกับสภาพปญหาและสามารถปองกันการทุจริต
ไดอยางแทจริง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตที่ไดรับการตอบสนอง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต - บูรณาการรวมระหวางองคกรอิสระ และหนวยงาน

ดานการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการภารกิจสําหรับ
การตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการของรัฐ
ท่ีสําคัญ และมีบทบาทในการยับยั้งการดําเนินงาน
หรือโครงการของรัฐหากเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวสอไปในทางทุจริตหรือมีแนวโนมจะเกิด
ผลเสียอยางรายแรง

๒. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
สูการปฏิบัติ

- ส ง เ สริ ม ให หน วยงานภาครั ฐ นํ าข อ เ สนอแนะ
ไปปรับปรุงและแกไขปญหาในการดําเนินงาน

๓ . กํ าหนดกลไกการติดตามและประ เมินผลการ นํ า
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ

- มีการติดตามและประเมินผลสวนราชการที่ได
นํานโยบาย มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ไปปรับใช
ในหนวยงาน เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุน และสงเสริม
ใหมีการนําเอาสิ่งตาง ๆ ขางตนไปสูการปฏบิัติอยางจรงิจัง
พรอมทั้งมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ หรือ
ขอเสนอแนะใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๘๙

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

คําอธิบาย
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ซึ่งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

สงผลใหปญหาการทุจริต มีความสลับซับซอน และยากตอการตรวจสอบ ดังนั้นวิธีการแกไขปญหาการทุจริต
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใหประสบ
ความสําเร็จ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณการทุจริต
ในปจจุบัน เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน มีความร ูเทาทัน และรวมเปนเครือขายในการแกไขปญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริตและลดการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่รัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ

บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- สรางแรงจูงใจ และพัฒนาใหเกิดการสรางระบบ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เ พ่ือใชในการปองกัน
การทุจริต และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาใหเกิดความคิดตอยอดเก่ียวกับการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ

๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความ
สนใจ)

- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขามาคนขอมูล ศึกษาความรูท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เชน การพัฒนา
ระบบ Application สําหรับ ใหความรูประชาชน
ใหประชาชนไดเกิดความตระหนักรู  ในเรื่องของ
การปองกันการทุจริต และหากประชาชนไดพบเห็น
ปญหาการทุจริต สามารถไปรอง เรียน รวมถึง
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวผาน
Application ท่ีกําหนดได เปนตน



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๐

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คําอธิบาย
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการพัฒนานวัตกรรม

ในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ในรูปแบบใหมที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยกลไกในเชิงสรางสรรค
ที่สามารถเขาถึงบุคคลไดทุกกลุมและทุกชวงวัย ดวยกระบวนการสรางสรรคขอมูล (Creative) และชองทาง
การประชาสัมพันธ พรอมทั้งใชกระบวนการตลาดสําหรับการกําหนดกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่ อสารสาธารณะ

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ยกระดับ ตอยอด และพัฒนารูปแบบ วิธีการสื่อสาร

เชิงสรางสรรค ท่ี เ ก่ียวกับการปองกันการทุจริต
ท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไปใชกับการดําเนินชีวิต
การปรับกระบวนคิด และการสรางจิตสาํนึกสาธารณะ

- กระตุน จูงใจ ใหภาคเอกชน สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ
รูปแบบ แนวทาง การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการตาน
การทุจริต อาทิ การกําหนดมาตรการทางภาษี
การเชิดชูเกียรติ

๒. กําหนดแผนการตดิตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) 45

เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- จัดทําแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เชิงสรางสรรค
เพ่ือยกระดับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ
โดยใชเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เพ่ือปรับเปลี่ยน
คานิยมและทัศนคติของประชาชนใหมีคานิยมตอตาน
การทุจริต หรือ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมตอตาน
หรือไมยอมรับการทุจริต

45 หมายเหตุ : การติดตอส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ การใชทุกรูปแบบของการติดตอส่ือสารที่เหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมนั้นหรือเปนส่ิงที่ผูบริโภคเปดรับ มีองคประกอบ ไดแก

1. การโฆษณา (Advertising)
2. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
3. การประชาสัมพันธ (Public Relations)
4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling)
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๑

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
ในปจจุบันปญหาการทุจริตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา

พรอมทั้งบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปน
เครื่องมือสําหรับเปนตัวชี้วัดถึงระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส การเปดเผยขอมูล และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการปองกันการทุจริตที่เก่ียวของตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาการทุจริต
ไดอยางเปนระบบและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และยกระดับเครื่องมือไปสูการเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
หนวยงานมีคาคะแนนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานที่สูงข้ึน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
- มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานให

เหมาะสม กับการประ เมิ นด านคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือให
เทาทันกับพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของ
ปญหาการทุจริต ดังน้ันจึงตองพัฒนาเครื่องมือ หรือ
เกณฑมาตรฐาน ใหมีความเทาทัน เพ่ือแกไขปญหา
การทุจริตใหประสบผลสําเร็จ

- ยกระดับเครื่องมือไปสูการเช่ือมโยงกับแนวทาง
การยกระดั บคะแนนดั ช นีการ รับ รู ก าร ทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

- มีการบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความซ้ําซอน และเกิดมาตรฐานใน
การประเมินฯ ในทิศทางเดียวกัน
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กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

คําอธิบาย
การแกไขปญหาการทุจริต หากจะใหประสบความสําเร็จ ภาคเอกชนจะตองใหความรวมมือเขามาเปน

สวนหนึ่งในกระบวนการแกไขปญหาและปองกันการทุจริต เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทสําคัญในฐานะของ
ผูใหสินบนเพ่ือประโยชนของธุรกิจตนเอง และเจาหนาที่ของรัฐ มักจะอยูในฐานะของผูรับสินบน เพ่ือใหประโยชน
หรือสิทธิบางอยางกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถปองกัน หรือยับยั้งฝายหนึ่งฝายใดไมใหเขาไปมีสวนรวมในฐานะ
ผูให หรือผูรับได ก็เชื่อไดวาปญหาการทุจริตนาจะลดนอยลง อีกทั้งภาคเอกชน จะเปนสวนสําคัญในการกระตุน
และผลักดันใหประชาชนในสังคมไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาการทุจริตไดอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดําเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล - สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนไดเกิดการเรียนรู

และเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาด
ใหญที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปน
ส วนสําค ัญของการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น จริงใจ
และจริงจัง กับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งหากดําเนินการสําเร็จก็จะเปนตัวอยางสําคัญใน
การเผยแพร และขยายผลใหเกิดการปองกันการทุจริต

2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล

- กําหนด มาตรการเก่ียวกับการสรางแรงจูงใจใน
การผลักดนัใหภาคเอกชน ไดปฏิบัติตามหลกัธรรมาภบิาล
อาทิ มาตรการทางภาษี การยกยองเชิดชูเกียรติให
เปนตัวอยางของภาคธุรกิจท่ีใสใจในหลักธรรมาภิบาล
เปนตน

3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง

- สํานักงาน ป.ป.ช. และสวนราชการท่ีเก่ียวของกับ
การบังคับใชกฎหมาย จะตองใหความสําคัญ มีความ
เด็ดขาด และรวดเร็วในการลงโทษภาคเอกชนท่ีเขาไปมี
สวนเก่ียวของกับการทุจริต การใหสินบนเจาหนาท่ีของ
รัฐ หรือไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ดวยมาตรการ
เสริม ตามมาตรา 123/5 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
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กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต จําเปนอยางยิ่งจะตอง

มุงเนนใหมีความรูเชิงสรางสรรคในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบัน ปญหาการทุจริต
ไดมีวิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซอน ทําใหเกิดผลเสียหายกับประเทศชาติในวงกวาง
ซึ่งจากเดิมจะเห็นวาวิธีการแกไขปญหาแบบเดิม ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาใหบุคลากรดานการปองกันการทุจริต สามารถเรียนรู เทาทัน เขาใจ และมีความคิดเชิงสรางสรรค
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตเชิงสรางสรรค

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรดานงานปองกันการทุจริตใหมีความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (Mindset)
ท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดานการปองกันเชิงรุก
ดวยการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม
ตลอดจนการยกระดับการทํางานและบุคลากร
ให เปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว าด วย
การต อต านการ ทุจริ ตค .ศ . ๒๐๐๓ : UNCAC
และการรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

2. ตอยอด ขยายผล องคความรู เ ชิงสรางสรรค สําหรับ
การปองกันการทุจริต

- สงเสริมองคความรูเชิงสรางสรรค (Creative) สําหรับ
การปองกันการทุจริตดวยรูปแบบและนวัตกรรมตาง ๆ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา

กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เปนการนําเงื่อนไขขอตกลงของ
UNCAC ที่เปรียบเสมือนคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได
ออกแบบไว มาปรับใชในการปองกันทุจริต ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพงานปองกันการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
มีประเด็นที่ตองพัฒนาดังตอไปนี้
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003

(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นโยบายและแนวปฏิบตัิเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต - สรางความรวมมือในการปรับปรุงการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับองคกรระหวางประเทศและ
ระดับประเทศ

๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหรองรับการปองกันการทุจรติ

- ปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ขอบงัคับจรรยาบรรณ
ขาราชการ เพ่ือใหทันตอรูปแบบของการทุจริต

- สรางระบบคณุธรรมในการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง
๓. สรางแนวทางการปองกันการทุจรติในการจัดซื้อจดัจางและ

การจัดการคลังของรัฐ
- ปรับแกกฎ  ระเบียบ และวิธีการจดัซื้อจัดจาง ใหทัน

ตอรูปแบบของการทุจรติ
- สรางรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพ่ือปองกัน

การทุจริตในภาคเอกชน
๔. การรวบรวม การแลกเปลีย่น การวิเคราะหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการทุจรติ
- สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกร

ระหวางประเทศ
- พัฒนาองคความรูเ ก่ียวกับการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ
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8.6.5 ยุทธศาสตรท่ี 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุ งเนน
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการในการสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน
การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/
จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหพลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน
ที่ลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให
การดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงที่สุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption : UNCAC) ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกลาว จะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดในที่สุด



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๖

วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งระบบ
4. เพ่ือใหผูกระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอยางเปนรูปธรรมและเทาทันตอสถานการณ

เปาประสงค
๑. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี
๒. รอยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแลวเสร็จจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ

การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ

เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต

เม่ือคดีถึงที่สุด
๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๗

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายนิติบัญญัติและหนวยงานที่เก่ียวของทางกฎหมายในการรวมกัน

ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทํา

การทุจริต

แผนภาพที่ 8.6 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”

เกิดการทุจริต

องคกรตอตานการทุจริต
แสวงหาขอเท็จจริง
สอบสวนไตสวน

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ผูเสยีหาย
รองเรียน

หนวยงาน
ตรวจสอบพบ

การทุจริต

การช้ีมูลความผดิ

อัยการสูงสดุ
ฟองคดี

ศาลพิพากษา

การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower)

และเจาหนาที่ใน
กระบวนการปราบปราม

การทุจริต

บูรณาการขอมูลและ
ขาวกรองในการปราบปราม

การทุจริต

ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
รองเรียนการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและความถกูตอง

ของทรัพยสินและหนี้สินปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพ

พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูของ

เจาหนาที่ปราบปราม
การทุจริต

เปดโปงผูกระทํา
ความผิดให

สาธารณชนตระหนัก
ถึงโทษของการกระทาํ

การทุจริต

การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการดําเนินคดีทุจริต

ระหวางประเทศ

ตรากฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายในการปราบปราม

การทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลอง

กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๘

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
ระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการปราบปรามการทุจริต กลาวคือ

เม่ือมีการทุจริตเกิดข้ึน ผูเสียหายจะมีการรองเรียนตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป หากระบบรับเรื่องรองเรียนขาดประสิทธิภาพแลว การดําเนินการปราบปรามการทุจริตยอมเกิด
ความลาชาตามไปดวย ดังนั้น ระบบการรับเรื่องรองเรียนจึงตองมีความรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดโดยงาย และมี
ความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระบบรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
๒. ระดับความพึงพอใจของผูรองเรียนตอการตอบสนองและแจงผลความคืบหนาของเรื่องรองเรียน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย46

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานรวมปรับปรุง
พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานให
สามารถรับเรื่องรองเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูรองเรียน
สามารถเขาถึงไดโดยงาย รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหมีความทันสมัย

๒. การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับ
เรื่องรองเรียน47

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานจะตองให
ความสําคัญและมีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
อยางรวดเร็ว และมีการแจงผลและติดตามความคืบหนา
ของเรื่องรองเรียน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกผูรองเรียน

46 จาก Benchmarking
47 จาก Benchmarking



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๙๙

กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

คําอธิบาย
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพยสินและหนี้สินนั้นถือเปนข้ันตอนการตรวจสอบการทุจริตใน

เบื้องตนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นระบบการตรวจสอบทรัพยสินจะตองมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
รวมทั้งจะตองตรวจสอบอยางครอบคลุมถึงผูที่มีโอกาสที่จะกอการทุจริตอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ

การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหน้ีสิน
รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินท่ีทันสมัย
(Smart Audit System) เทาทันตอการบิด เบือน
ทรัพยสินและหน้ีสินรวมท้ังบูรณาการขอมูลกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินและหน้ีสิน

๒. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและ
หน้ีสินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต48

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ศึกษาและทบทวนกลุมเปาหมายในการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหน้ีสินใหครอบคลุมการทุจริต โดย
พิจารณาจากสถิตคิดีการทุจริต/การช้ีมูลความผดิ

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
การดําเนินการปราบปรามการทุจริตที่ผานมานั้นประสบปญหาหลักเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินการ

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
โดยการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตที่ลาชาและซ้ําซอนใหมีความรวดเร็วและกระชับมากข้ึน และการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน รวมถึงการพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track)
ในการปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตนั้น
เกิดความรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของสังคม

48 จาก Benchmarking
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หนา ๑๐๐

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน49

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชา
และซ้ํ าซอน กันของหน วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็วและ
กระชับมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนท่ีประจักษของประชาชน

2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจรติ - การกําหนดกรอบระยะเวลาในแตละข้ันตอนของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน

- กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท้ังดานเวลา คุณภาพ
และงบประมาณของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ท้ังระบบ และควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต50

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาและจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ โดยมีอํานาจเฉพาะ
และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว
(Fast Track)

4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ภาครัฐตนสังกัด

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยเพ่ิม
บทบาทในการปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงาน
ภาครัฐแตละหนวย โดยเฉพาะความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน

49 จาก Benchmarking
50 จาก Benchmarking



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๐๑

กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

คําอธิบาย
แมวาปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตจะมีอยูอยางเพียงพอ แตเนื่องจาก

การทุจริตนั้นมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว ในการปราบปรามการทุจริตนั้นจึงจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหเทาทัน
ตอการทุจริตดวย โดยการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่ยังไมครอบคลุมหรือมีชองทางใหเกิดการทุจริตได
รวมไปถึงกฎหมายที่เปนขอจํากัดของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในสวนการบังคับใชกฎหมายนั้น ปจจุบันคดีการทุจริตนั้นมีความหลากหลายอยางมาก ทั้งในดานระดับ
ความเสียหายของการทุจริต ดานประเภทของการทุจริต ดานพ้ืนที่ของการทุจริต รวมไปถึงความเรงดวนของแตละคดี
ดังนั้นจึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตามระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริตของคดีการทุจริตใหมีความเหมาะสมตามสถานการณการทุจริต
เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนและเทาทันตอพลวัตของการปราบปราม
การทุจริต นอกจากนี้ จะตองสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเองจะตองมีการตรวจสอบถวงดุลภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมการกระทําความผิดของเจาหนาที่ในสังกัดอยางจริงจังมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของการลดลงของคดีการทุจริต
๒. รอยละจํานวนกฎหมายที่มีการปรับปรุงหรือตราข้ึนใหมเทียบกับชองโหวของกฎหมายที่จะตองปรับปรุง

หรือตราข้ึนใหม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรงุกฎหมายใหเทาทันตอพลวัต

ของการทุจริต
- ศึกษาและวิเคราะหชองโหวของกฎหมายท่ีเปนบอเกิด

ของการทุจริต จากคดีการทุจริตเพ่ือเสนอในการตรา
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหมีความเทาทันตอ
การทุจริต เชน กฎหมายเก่ียวกับความผิดของตัวแทน
อําพรางและผูรับประโยชนท่ีแทจริง (Nominee and
Beneficial Ownership) กฎหมายเก่ียวกับความผิด
ของผูสมคบคิด (Conspiracy) กฎหมายเก่ียวกับ
การลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ ปรับปรุง
บทลงโทษทางกฎหมายใหมีความเขมแข็งมากข้ึน
เปนตน



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๐๒

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหขอจํา กัดทางกฎหมายหรือ
ขอจํากัดในอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานของ
หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
รวมถึงศึกษาและวิเคราะหขอบทตามสนธิสัญญาท่ี
เ ก่ียวของ เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต  ค.ศ. 2003 เ พ่ือ เสนอ
ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ยิ่ ง ข้ึ น  แ ล ะ สอ ดค ล อ ง กั บ
มาตรฐานสากล

3. การประเมินติดตามการอนุวัตกิารตามสนธิสญัญา
เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมาย
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหกฎหมายไทยและการบังคับใช
กฎหมายในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เชน การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ .2003 เ พ่ือใหความเห็นทางกฎหมายใน
การเสนอแกไขกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ
วิธีการ เทคนิคในการปราบปรามการทุจริตใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบั งคับใชกฎหมายและดํ าเนินคดี ใหตรงตาม
สถานการณการทุจริตโดยจัดลําดับตามฐานขอมูลระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริต

5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี
ของประเทศ
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีในระดับทองถ่ิน
ตามลักษณะการทุจริตเฉพาะของแตละพ้ืนท่ีของ
ประเทศ

๖. การบรูณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัด
ในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

- จัดทํามาตรการในการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐในการกําหนดบทบาทของหนวยงาน
ตรวจสอบถวงดุลภายในกําหนดบทลงโทษและ
กระบวนการลงโทษท่ีเหมาะสมแกเจาหนาท่ีในสังกัด
ในการกระทําการทุจริตหรือกระทําการผิดวินัย และ
ใหหนวยงานภาครัฐบังคับใชอยางจริงจัง



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๐๓

กลยุทธท่ี ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีฐานขอมูลที่แยกจากกันและไมมีความเชื่อมโยงกัน

จึงทําใหในการสงผานขอมูลประกอบการดําเนินคดีในแตละข้ันตอนการปราบปรามการทุจริตเกิดความลาชาและ
ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
และพัฒนาระบบฐานขอมูลและขาวกรองที่เขาถึงไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสงตอขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
๒. รอยละของการลดลงของสํานวนที่มีการสอบสวนใหมจากการสงตอขอมูลของคดีที่ไมสมบูรณ
๓. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาระบบฐานขอมลูประกอบการปราบปรามการทุจริต

ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต51

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)

- ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือลด
ความลาชาในการสงผานขอมูลและความซ้ําซอนใน
การสอบสวนและจัดทําสํานวนคดี

๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจรติ52
- จัดตั้งประชาคมท่ีเปนศูนยกลางของการรวบรวมขาว

กรองท่ีเก่ียวของกับการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว
กรองในระดับลึกและเปนความลับสูง (Intelligence
Agency)

๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับ
ขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต53

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- จัดทําความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน
ในการแลกเปลี ่ยนขอมูลและขาวกรองประกอบ
การปราบปรามการทุจริต

51 จาก Benchmarking
52 จาก Benchmarking
53 จาก Benchmarking



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๐๔

กลยุทธท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในสํานวนคดี รวมไปถึงเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้น

มีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินคดี เพราะจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นระบบการคุมครองจะตองมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูที่เก่ียวของในคดีมากที่สุด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพยาน ผูใหเบาะแส และเจาหนาที่

ปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การมมีาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูให

เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความนาเช่ือถือและสราง
ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได54

- การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง
พยานและผูแจงเบาะแสอยางจริงจัง รวมถึงการรักษา
ความลับและการรับประกันผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของพยานและผูแจงเบาะแสหรือผูเก่ียวของ

๒. การมมีาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

- การปรับปรุงกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี55
- การกําหนดอัตรารางวัลหรือสิ่งจูงใจใหแกผูแจง

เบาะแสในการดําเนินคดีหากสามารถทําใหดําเนินคดี
จนถึงท่ีสุดได

54 จาก Benchmarking
55 ขอมูลจาก Benchmarking
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กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต

คําอธิบาย
ปจจุบันการทุจริตไดเกิดข้ึนอยางหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีความซับซอนมากข้ึนตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ดังนั้นเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตจึงจะตองมีสมรรถนะและความรู
ที่หลากหลายและเทาทันตอการทุจริต และมีองคความรูที่เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตสามารถศึกษาเรียนรูและ
พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและเปนมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความรู ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๒. มีฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป

ถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการ
ทุจริต (Non-Training)

- จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปราม
การทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและ
ผูเ ช่ียวชาญของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปราม
การทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมีสมรรถนะ
และความรูท่ีเปนมาตรฐาน

๒. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู
ทักษะ และขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต (Training)

- จัดทํามาตรฐานความรู ทักษะ และขีดความสามารถ
ของเจาหนา ท่ีปราบปรามการทุจริต และจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตโดย
มุงเนนความรูเชิงสหวิทยาการและเสริมสรางทักษะ
มาตรฐานใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

3. การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

- จัดทําความรวมมือในการแบงปนถายทอดองคความรู
และแลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต
ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธท่ี ๘ การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต
เม่ือคดีถึงท่ีสุด

คําอธิบาย
เม่ือการดําเนินคดีการทุจริตไดถึงที่สุดแลว การนําผลการพิพากษาหรือการชี้มูลความผิดมาเปดเผยตอ

สาธารณชนไดรับรูจะทําใหเกิดความตระหนักและความเกรงกลัวตอโทษของการกระทําการทุจริต และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตไดในที่สุด โดยใชการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีชองทางการเผยแพรเปดโปงที่หลากหลาย
เขาถึงไดโดยงาย และเขาถึงการรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับการรับรูของสาธารณชนจากการเผยแพรเปดโปงการทุจริต
๒. ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวตอการกระทําการทุจริตของสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ในการเผยแพร เปด โปงการทุจริต ท่ี เข า ถึงการรับรู ของ
สาธารณชนอยางกวางขวาง

สังเคราะหขอมูลจากคดีการทุจริตท่ีมีการช้ีมูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีแลว เพ่ือเผยแพรเปดโปง การทุจริต รวมไปถึง
การพัฒนาชองทางในการเผยแพรท่ีทันสมัยและสรางกระแส
สังคมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนท่ีเผยแพรและสงตอกันได
อยางรวดเร็ว

กลยุทธท่ี ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

คําอธิบาย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ เปนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไป

เพ่ิมอัตรากําลังและพัฒนาเจาหนาท่ีในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8.6.6 ยุทธศาสตรท่ี 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ใหมีระดับรอยละ 50 ข้ึนไป

เปาประสงค
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ รอยละ 50 ข้ึนไป
2. นักลงทุนตางชาติรับรูแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหลงสํารวจขอมูล ๘ แหลง อยูใน

ระดับรอยละ ๕๐ ข้ึนไป

กลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความรวมมือของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หนวยงานภาครัฐตาง ๆ และเอกชนในการตอตานการทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ
3. การรับรูของนักลงทุนตางชาติ
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แผนภาพที่ 8.7 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

ดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย

Think Tank

ศึกษาวิเคราะหผลการ
ประเมินและสรุปแนวทางการ
ปรับปรุง

เรงรัด กํากับติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต

หนวยงานตาง ๆ
ท่ีตองปรับปรุง

พัฒนาตามผลการ
วิเคราะห CPI

กํากับติดตาม

สวนงานท่ี
เก่ียวของกับการ

ประเมิน CPI

จัดการการรับรู

บูรณาการ
ยุทธศาสตรชาติฯ
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 4

ยุทธศาสตรท่ี 5

Direct impact Indirect impact
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) โดยทําการศึกษาคนควา วิเคราะหประเด็นการประเมินของแหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชสําหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย และวิธีการสํารวจของแตละแหลงขอมูล เพ่ือนํามาออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับแตละภาคสวน และสรางการรับรูที่ถูกตองใหแกสังคม และนานาประเทศ
โดยอาศัยการบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของหนวยงานที่สามารถดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการไดแลวเสร็จในระยะเวลา

ที่กําหนด

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ

ตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนี
การรับรูการทุจริต (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจเพ่ือทําหนาท่ีใน
การศึกษาแหลงขอมูลท้ังหมดท่ีใชสําหรับการจดัอันดบั
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ในแตละแหลง ไดแก BF
(BTI), IMD, ICRG, WEF, WJP, EIU, GI และ PERC
ท้ังน้ีอาจรวมถึงแหลงขอมูลอ่ืน ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละป

- ศึกษาและวิเคราะหวาในแตละแหลงขอมูลน้ันมีการประเมิน
ในประเด็นใดบาง เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

- ศึกษาวิธีการสํารวจและการจัดเก็บขอมูลของแตละ
แหลงขอมูล

2. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)

- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
เอกชน และตางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับประเด็น
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต เพ่ือรวมกัน
ออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแกไขการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและเสริมภาพลักษณของประเทศ

3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเรงรัด
และกํากับติดตามใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศใหสูงข้ึน

- หรือกําหนดเปนมาตรการ/ขอบังคับ ใหหนวยงานท่ีมี
สวนเก่ียวของตองเรงดําเนินการ หากไมดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับวาเปนความผิด
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
4. การจัดการการรับรู (Perceptions) - สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค (Creative

Public Relation) เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ
ไดงาย นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหน่ึงในการตอตานการทุจริต

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหรือข้ันตอน
การติดตอประสานงานของภาครัฐในรูปแบบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

- ผลักดันใหมีทูต CPI เพ่ือเผยแพรหรือใหขอมูลท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการดําเนินงานและการติดตอกับหนวยงาน
ภาครัฐ

- พัฒนาระบบท่ีเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของรัฐไดงาย สะดวก และขอมูลมีการ Update ให
เทาทันสถานการณตลอดเวลา

กลยุทธท่ี ๒ บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของแตละยุทธศาสตรใน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหรับทราบถึง
การดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคที่พบในระหวางการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ ตอบสนองตอการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายเพ่ือผลักดันดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. วิเคราะหและเช่ือมโยงเปาหมายยทุธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจรติ (CPI) ของประเทศ

- จัดทํา Strategy Map เพ่ือสะทอนความเ ช่ือมโยง
เปาหมายของแตละยุทธศาสตร และแสดงใหเห็นวาใน
แตละเปาหมายน้ันตอบสนองดานใดในหลักการ BSC
ของ Kaplan & Norton (ประสิทธิผล การตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู) รวมท้ัง นํามาสูการวิเคราะหวา
เปาหมายของแตละยุทธศาสตรน้ันตอบสนองประเด็นใด
ในการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ

๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร

- ใชวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรใน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลกอนการปฏิบัติ ในระหวางการปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ
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แผนภาพท่ี 8.8 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(วิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติฯ)

สังคมไทยสุจรติ การทุจริตหมดสิ้น

ประชาชนอาย
ตอการทุจรติ

ประชาชนมีฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชนได

การทุจริตไมเกิดข้ึนใหม การทุจริตเดิมถูกดําเนินคดี
(ยุทธศาสตรท่ี 5)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับหนวยงานรัฐ
(ยุทธศาสตรท่ี 4)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับการเมือง

หนวยงานรัฐ
มีความโปรงใส

นักการเมือง
มีเจตจาํนงตานทุจรติ

(ยุทธศาสตรท่ี 2)

รัฐบาลไมมี
การทุจริตเชิงนโยบาย

(ยุทธศาสตรท่ี 3)

ระบบการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็ว

ประชาชนไมกระทําการทุจริต
และไมทนตอการทุจริต

(ยุทธศาสตรท่ี 1)

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การรับรูการทุจรตินานาชาติ
(ยุทธศาสตรท่ี 6)
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8.7 ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุเปาหมาย
จําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงและภาวะคุกคามหลากหลาย ที่จะบั่นทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Impact & Risk Likelihood) เพ่ือหาแนวทางจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสมหรือควบคุมเพ่ือใหม่ันใจวาความเสี่ยงนั้นจะไมเกิดผลกระทบตอเปาหมายตามยุทธศาสตร ดังตาราง
การวิเคราะห ดังนี้

ตารางที่ 8.1 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง

ความเส่ียง แนวทางจัดการความเส่ียง
1. ความเส่ียงจากความเปล่ียนแปลงในระดับโลกและ
ภูมิภาค

การเมืองโลกมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู
หลายข้ัวอํานาจ สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบาย
ดวยความออนตัวในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศมหาอํานาจ อีกทั้งการขยายตัว
ของความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
สงผลใหเกิดการติดตอกันอยางเสรี และลดขอจํากัดตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในดานการตลาดและปจจัยการผลิต56

สภาพการณดังกลาวสงผลใหรัฐสามารถอาง
เหตุผลดานความสัมพันธระหวางประเทศหรือเหตุผลอ่ืน ๆ
ที่ จะอาจไมดํ า เนินการตามมาตรการเ พ่ือปอง กัน
การทุจริต นอกจากนี้ การเปดประชาคมอาเซียนทําใหมี
ความเสี่ยงในการขยายตัวของอาชญากรรมขามชาติ57

อันมีความหมายครอบคลุมถึงปญหาการคอรรัปชั่นและ
การใหสินบนเจาหนาที่รัฐที่จะขยายเปนวงกวาง58

กําหนดกลไกการบูรณาการทั้งฝายบริหาร
องคกรอิสระ องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ที่มีความคลองตัว สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาคไดอยางเทาทัน และเปนชองทาง
สรางความเชื่อม่ันในเวทีโลก

2 .ความ เ ส่ี ย งจากปญหาความ เห ล่ื อม ลํ้ า และ
ความขัดแยงทางความคิดในสังคม

ความแตกตางกันของรายไดระหวางกลุมคนรวย
และคนจนยังคงระดับสูง จากโครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสมดุล อีกทั้งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการของรัฐ
การเขาถึงการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ และความเหล่ือมลํ้า

สรางความเชื่อม่ันใหสังคม และสราง
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเขามามี
สวนรวมในการตอตานการทุจริต โดยใชการสื่อสาร
ที่ใชนวัตกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือ ไมวาจะเปน

56 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
57 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
58 ที่มา http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-IPSR-Conference-A15-fulltext.pdf
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ความเส่ียง แนวทางจัดการความเส่ียง
ดานกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไมเขาใจกฎหมาย
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบูรณาการ การที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมที่ใชระยะเวลานาน
สงผลใหเกิดปญหาการทุจริตและปญหาอ่ืน ๆ59

ความขัดแยงที่รุนแรงจากความแตกตางของ
ความคิดทางการเมือง ประกอบกับปญหาความเหลื่อมล้ํา
เปนปจจัยผลักดันใหความแตกแยกทางความคิดรุนแรง
มากข้ึน60 ทําใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอการบริหารประเทศ
ส งผลตอความน า เชื่ อ ถือของงานการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริต การยอมรับการทุจริตที่ตนเองไดรับ
ประโยชน และการเพิกเฉยของประชาชนในความรวมมือ
เพ่ือแกปญหาการทุจริต

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต
(Application Software) และชองทางการสื่อสาร
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต

3. ความเส่ียงจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม
และวิวัฒนาการของการทุจริต

พัฒนาการด าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีความรวดเร็ว มีการขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน 61 สามารถถูกนํามาใช ในการบิดเ บือน
ขอเท็จจริง ทําใหการปองกันการทุจริตยากยิ่งข้ึน62

สงผลตอการรวมมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และภาพลักษณของประเทศไทย

วิวัฒนาการของการทุจริตมีความซับซอนย่ิงขึ้น
เชน  การทุจริตเชิ งนโยบาย ผลประโยชนทับซอน
การรวมมือระหวางภาคธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ
ในการกระทําการทุจริต ความไมโปรงใสในสถาบัน
ศาสนา63 สภาพการณดังกลาวสงผลใหการดําเนินงาน
เพ่ือตอตานการทุจริตเปนไปไดโดยยากมากข้ึนทั้งในเรื่อง
ของการหาหลักฐานเพ่ือเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ รวมถึง
การวางกลไกปองกันการทุจริตที่ไมเทาทัน

เสริมพลังการมีสวนรวมในทุกภาคสวน
ไม ว า จ ะ เ ป น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  สื่ อ ม ว ล ช น
ขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในระดับตาง ๆ โดยประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการ (State Practice) หรือใชนวัตกรรม
อ่ืน  ๆ  เ พ่ือจํ า กัดความเสี่ ย งการทุ จริ ตที่ มี
ความซับซอนมากข้ึน

59 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
60 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
61 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
62 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
63 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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ความเส่ียง แนวทางจัดการความเส่ียง
4. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และ
ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติอยาง
ไมเหมาะสม ไมเขาใจยุทธศาสตรอยางถองแท หนวยงาน
ตาง ๆ ไมใหความรวมมือและบูรณาการอยางจริงจัง
ฝายนิติ บัญญัติและฝ ายบริหารละเลยเจตจํ านง
ทางการเมืองในการตานทุจริต การถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล การไมสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับสภาวการณไดทันทวงที

งบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริตท่ีไดรับ
ไมสอดคลองกับสภาพปญหาการทุจริตอยางแทจริง
อีกทั้งการดําเนินงานในรูปแบบเดิมที่จัดเปนกิจกรรมที่
สิ้นสุดลงในครั้งเดียว ก็เปนความเสี่ยงสําคัญที่ทําให
การดําเนินการไมสงพลังใหถึงเปาหมายตามยุทธศาสตร

นอกจากนี้  ยั งมีความเสี่ยงที่ระบบเอกสาร
การจัดการขอมูลภายใน และการสงตอขอมูลระหวาง
หนวยงานไมสามารถพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
อุปสรรคดานระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัฒนธรรม
องคกรในแตละหนวยงาน

อา ศัยกล ไกตามข อ  1 ในการร วม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการในเชิงรุกอยางจริงจัง
และรวมประเมินผลการดําเนินการ ประสาน
ความรวมมือและความเขาใจตามยุทธศาสตร
มุ งแก ไขปญหาเรื่องการบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของในทุกดาน รวมทั้งเปนเวที
ในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของรัฐบาล

เป ลี่ ย น แป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเพ่ือการตอตานการทุจริตจากอดีตที่
จัดสรร เปนรายโครงการ  เปนการจัดสรร
งบประมาณแบบสัดสวน เพ่ือใหมีความเพียงพอ
แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม
สภาพการณที่เกิดข้ึน อีกทั้งปรับรูปแบบแผนงาน
โครงการ ที่เชื่อมโยงหลายยุทธศาสตร บูรณาการ
การทํางานภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และวิจัย
อยางตอเนื่อง

8.8 การเปล่ียนแปลงและการจัดการการเปล่ียนแปลง

ภายหลังจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
ที่ผานมานั้น ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร ประกอบกับสถานการณการทุจริต
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ คานิยมของคนในสังคม
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบใหม ๆ และมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย เปนตน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3
จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม เพ่ือทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม และสามารถบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรได ซึ่งประเด็นที่ตองเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 8.2 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การเปล่ียนแปลง แนวทางจัดการการเปล่ียนแปลง
1. การบูรณาการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 กําหนดให
ยกระดับยุทธศาสตรไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกลไกสําคัญ
ที่มุงไปสูความสําเร็จ

( 1)  กํ า ห น ด ก ล ไ ก ร ะ ดั บ ช า ติ
“คณะกรรมการบูรณาการการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ” เพ่ือสั่งการตรง
ไปยังหนวยงานภาครัฐใหมีการบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับพันธกิจ มีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินอยางตอเนื่อง

(2) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

2. ความรวมมือของงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ง า น ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุ จ ริ ตภาย ในองค กร พึ ง เสริ มซึ่ ง กันและ กัน
เพ่ือความสําเร็จรวม

ก า ร มี ส ว น ร ว ม คิ ด  ร ว มตั ด สิ น ใ จ
รวมวางแผน รวมประเมิน

3. การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
ผลงานดานปองกัน ตองสงผลอยางยั่ งยืน

มุงสูความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน
สามารถบูรณาการการดําเนินการทั้งภายในองคกรและ
ระหวางองคกร

(1) ในการจัดทําแผนงาน โครงการ
พึงปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมเปนชุดโครงการที่
สามารถสงผลความสําเร็จของหลายประเด็น
ยุทธศาสตร และสงผลตอความยั่งยืน

(2) เปนชุดโครงการ โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานการปองกัน
การทุจริตภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งรับขอเสนอแนะจากงานดานปราบปราม
การทุจริต

(3) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
เปนระยะ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา

(4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน
การปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง

(5) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
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การเปล่ียนแปลง แนวทางจัดการการเปล่ียนแปลง
4. การดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต

คว ามสํ า เ ร็ จ ในก า รดํ า เ นิ น คดี ทุ จ ริ ต ใ น
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 เพ่ิมข้ึน คดีคางสะสมลดลง
ตามลําดับจนหมดสิ้น สวนคดีรับใหมไมสะสม

(1) ปรับระบบ กระบวนการ กําหนดเวลา และ
เพ่ิมเทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคในการดําเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสําเร็จ
(๒) มีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพ่ือการพัฒนางาน
( 3)  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ด า น
การปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง
(4) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอการวัดระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริต
การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลัก

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พึงสัมพันธกับ
พันธกิจ ที่จะนําสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต”

มีการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานหลักดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เชน การจัดสรร
งบประมาณแบบแปรผันตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

6. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปล่ียนแปลง

การรายงานผลเปนระยะตอกลไกระดับชาติ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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แผนภาพที่ 8.9 ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต

การ
นํา
ยุทธ

ศาสตร
ชาติฯ
ไปสู
การ

ปฏิบัติ
เพื่อ
ให

บรรลุ
เปา

หมาย

• การเปล่ียนแปลงของ
การเมืองโลก

• การขยายตวัของ
ประชาคมอาเซียน

• การขยายตวัของ
อาชญากรรมขามชาติ

กําหนดกลไกการบูรณาการทุก
ภาคสวนใหรวมกันรับมือกบั
ความเส่ียงในระดับประเทศ

• ความเหล่ือมลํ้าในดาน
ตาง ๆ ของคนในประเทศ

• ความขัดแยงของแนวคิด
ทางการเมืองของคนใน
สังคม

ใชการส่ือสารสาธารณะที่
ทันสมัยในการส่ือสารตอสังคม
เพื่อลดความเส่ียง

• พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีและการส่ือสาร

• วิวัฒนาการของการ
ทุจริตที่มีความซับซอนและ
ตรวจสอบยาก

• เสริมพลังการตรวจสอบ
สาธารณะจากทุกภาคสวน

• ควบคุมการใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจ

• การนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไมถกูตองและ
ไมจริงจัง

• ระเบียบ ขอบังคับ
ไมสงเสริมตอการดําเนิน
ยุทธศาสตร

• มุงเนนการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ
ทั้งหมด

• ศึกษาวิจยัและประเมินผล
การดําเนินยุทธศาสตร

การบูรณาการงานดาน
ตอตานการทุจริต

• สรางกลไกรวมระดับชาติใน
การบูรณาการงาน
• เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

ความรวมมือของงาน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

รวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมวางแผน รวมประเมิน

การดําเนินงานดาน
การปองกันการทุจริต

• ปรับเปล่ียนกิจกรรมเปนชุดโครงการ
• ชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ภายในองคกรและระหวางองคกร
• รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
• พัฒนาบุคลากร
• เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

การดําเนินงานดาน
ปราบปรามการทุจริต

• ปรับระบบ กระบวนการ
กําหนดเวลา และเพิ่มเทคโนโลยี
ในการดําเนินการ
• รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
• พัฒนาบุคลากร
• เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการตอตานการทุจริต

จัดสรรงบประมาณแบบแปรผัน
ตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงและ
ผลการเปล่ียนแปลง

รายงานผลเปนระยะ
ตอกลไกระดับชาติและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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8.9 การติดตามและประเมินผล
8.9.1 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลถือเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินยุทธศาสตร
ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจากกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะชวยใหผูที่เก่ียวของในหวงโซแหงการดําเนินยุทธศาสตรทราบถึงผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตร ซึ่งชวยใหผูบริหารยุทธศาสตรสามารถกําหนด
แนวทางการแกไข ปรับปรุงยุทธศาสตรและวิธีการดําเนินการตามยุทธศาสตรตามกรอบระยะเวลาที่เหลือได
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรไดอยางตรงจุดมากกวาวิธีการดําเนินการแบบเดิม

เชนเดียวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีแนวทางการดําเนินการยุทธศาสตรในลักษณะการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก
เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลในยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ สามารถรับทราบผลการดําเนินการรวมถึงปญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินการเปนระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินการใหมีความเหมาะสมตอ
ทรัพยากร สภาพแวดลอมในการดําเนินการ ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางป

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังตอไปนี้

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ผลจาก
การดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจากโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

2. เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรเปนระยะ ๆ ซึ่งนําไปสู
การปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ใหเหมาะสมทั้งชวงเวลาและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน

3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินการโดยรวมของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติฯ
เพ่ือนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ ในระยะตอไป

8.9.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนํากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของ โรเบิรต เอส แคปแลนด และ เดวิด พี นอรตัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติที่สําคัญ
ไดแก มิติดานประสิทธิผลและความคุมคา (Financial Perspective) มิติดานผลกระทบตอประชาชนที่จะไดรับ
การบริการจากภาครัฐที่มีความโปรงใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) มิติดานประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) และมิติดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and
Growth Perspective)
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แตเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงจําเปนตองดัดแปลงเกณฑชี้วัดดังกลาวซึ่งใชในกับภาคเอกชน ใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติฯ
ซึ่งเปนแผนที่ดําเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได ดังนี้

มิติด านประสิทธิผลและความคุมค า  ( Financial Perspective)  หมายถึง  มุมมองด าน
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา

มิติดานผลกระทบตอประชาชนที ่จะไดร ับการบริการจากภาครัฐที ่มีความโปรงใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดําเนินการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอบสนองตอความตองการสูงสุดตอประชาชนในแงของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตได

มิติดานประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการ
จัดการซึ่งถือวาเปนกิจกรรมภายในของการดําเนินยุทธศาสตรฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
ทั้งเวลาและทรัพยากรที่ไดรับ

มิติ ด า นการ เ รี ยนรู แ ล ะการ เติ บ โ ต  ( Learning and Growth Perspective)  หมาย ถึ ง
การเรียนรูและการเติบโตของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการยุทธศาสตรชาติฯ ซึ่งเปนมิติที่สะทอนถึง
ขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติฯ

ภาพที่ 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard

มิติด้านประสิทธิผล

และความคุ้มคา่ (Financial

Perspective)

มิติด้านการเรียนรู้

และการเติบโต (Learning

and Growth

Perspective)

มิติด้านประสิทธิภาพของ

กระบวนการจดัการ

( Internal

Perspective)

มิติด้านผลกระทบตอ่ประชาชน

ปราศจากการทจุริต

(Customer

Perspective)
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8.9.3 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล
โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System

Model) มาใชเปนรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรชาติฯ

แผนภาพที่ 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ

จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกลาวสามารถจําแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเปน 3
ประเภท ไดแก ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่
นํามาใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตร (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เปนตน) สําหรับตัวชี้วัดกิจกรรม ไดแก
การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการเริ่มวางแผนการดําเนินงาน การเริ่มดําเนินงานตามแผน ข้ันตอน
ระหวางการดําเนินงาน และข้ันตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินงาน และตัวชี้วัดประเภทผล
(Lag Indicator) ไดแก การประเมินผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถชี้ใหเห็นภาพของการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard
ทั้ง 4 มิติ เปนประเด็นชี้นําการกําหนดตัวชี้วัด

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบดวย การประเมิน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรชาติฯ การติดตามประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร
และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการและแนวทางในการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร ซึ่งในแตละระดับจําเปนที่จะตองมีตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบตามแนวทางของดัชนีชี้
วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

วตัถปุระสงค์/

เปา้ประสงค์
ปัจจยันําเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์

กิจกรรม
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8.9.4 กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการประเมินแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 - 2564) จําแนกระยะเวลาของการประเมินการดําเนินการแผนยุทธศาสตรชาติฯ ออกเปน 3 ระยะ
ไดแก การประเมินกอนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดําเนินการ
(Ongoing Phase) และการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ (Post-action Phase)
ซึ่งในแตชวงเวลาสามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานได ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะกอนการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) ในระยะ
นี้หนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงคณะกรรมการระดับการประเมินผล
จําเปนตองทบทวนความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรชาติฯ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ตองการดําเนินงานใหสําเร็จ รวมถึงตองพิจารณาความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผน
ยุทธศาสตรฯ กับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ นอกจากนี้
ยังจําเปนที่จะตองพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนกับการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึง
ความเหมาะสมของข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับหนวยงานที่เก่ียวของ อันจะสงผลให
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดเทาที่เปนไปได

ระยะที่ 2 การประเมินขณะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (Ongoing Phase)
ในระยะที่ 2 นี้ จะมุงเนนการประเมินหนวยงาน/องคการที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ
ทั้งนี้เพ่ือใหผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการระดับการประเมินผล รับทราบผลการดําเนินงาน
อันประกอบดวย ความสําเร็จและอุปสรรคปญหาระหวางการดําเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหรือ
รูปแบบในการดําเนินงานที่จะทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ในการประเมิน
ระยะที่ 2 สามารถประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ซึ่งมีองคประกอบ
วาตองมีการระบุแผนที่เสนทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Map) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งในดานยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง กับแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ ซึ่งการดําเนินงานในแผนที่การดําเนินงานตามยุทธศาสตรตองระบุระยะเวลาและ
เปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนเปาประสงคใหชัดเจน และเม่ือหนวยงานและองคกรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) แลว ตองรายงานผลใหแกคณะกรรมการระดับ
การประเมินผล รับทราบเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน ในกรณีที่จําเปนตองใชการวิเคราะหข้ันสูง หรือการติดตาม
ประเมินผลที่จะตองอาศัยความนาเชื่อถือ เชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปนตน หรือมีความซับซอนสูง
อาจมีองคกรกลาง (Third Party) อาทิ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เขามาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ได

ระยะที่ 3 การประเมินภายหลังการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Post-action
Phase) เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในที่นี้หมายถึงการประเมินในรอบป
ของการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติฯ ในการประเมินจําเปนที่จะตองพิจารณาใน 2 ระดับ ประกอบดวย

1. การบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ เปนการประเมิน
การดําเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานอยางไร ในการประเมินภาพรวมสามารถประเมินผลเปนรายป รายหกเดือน หรือรายไตรมาสได
ตามแตความเหมาะสม ทั้งนี้ อยางนอยที่สุดควรมีการประเมินอยางนอยปละ 1 ครั้ง (เม่ือสิ้นปงบประมาณ)
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2. การประเมินผลตามยุทธศาสตร เปนการประเมินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่แตละ
หนวยงานหรือองคกรไดมีการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการนําเอาแผนงานหรือมาตรการการดําเนินงานไปปรับใชกับ
หนวยงานหรือองคกรของตนเอง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือไม สําหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตรควรดําเนินการ
ประเมินผลทุกป

8.9.5 ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
สําหรับผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

ทําหนาที่ในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ตามแนวทางที่ระบุไว
ขางตน และรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ทุกสิ้นปงบประมาณ พรอมทั้งใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติฯ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชนรวมถึงนานาชาติทราบตอไป

2. หนวยงานที่นําแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไปจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตนเอง ทั้งในระดับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เปาประสงคหลัก โดยประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินยุทธศาสตรชาติฯ

8.9.6 การปรับแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผน แผนงาน โครงการอยางตอเนื่องสามารถกระทําได โดยการปรับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถปรับไดในระดับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน เม่ือมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ไประยะหนึ่งแลว
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในฐานะผูทําหนาที่ในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ตองจัดทํารายงานแกคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติทราบถึงผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
และอุปสรรคดังกลาว อีกทั้งใหดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการแกไข ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรและเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการฯ ไดตามความเหมาะสม
ในแตละสภาวการณที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดเผชิญอยู ทั้งนี้ ตองไมขัดตอวิสัยทัศน เปาหมายและเปาประสงคหรือ
ผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดข้ึนตามความมุงหวังสูงสุดของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา ๑๒๓

9. กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

การจะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะไดรับผลการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ไดนั้น จะตองมีการใหความสําคัญดานการมีสวนรวมของประชาชน หนวยงาน และ
องคกรตาง ๆ ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบประเมินผลผานผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ เนื่องจากการปองกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น ไมสามารถมอบหมายใหองคกรหรือกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งรับผิดชอบแตเพียงผู เดียว
แตจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในชาติ ดังนั้น การกําหนดกลไกการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงไดกําหนดข้ึน
ภายใตหลักการ ดังนี้

๑. ใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนภายในชาติ
๒. ประสานพลังจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพ่ือใหไดขอเสนอในการดําเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจ
ดําเนินงานในระดับชาติ ผานกลไกปกติหรือกลไกพิเศษที่เปนรูปธรรมและตรงตามความตองการของคนในชาติ

๓. จัดกระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดใน
ยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงความสอดคลองตามสภาพพ้ืนที่ โดยลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาของแตละพ้ืนที่

๔. มีรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ เสนอตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ
การตอตานการทุจริต

๕. ใชกลไกการดําเนินงานเดิมใหมากที่สุด ดวยการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และกําหนดกลไกการดําเนินงานใหม
เทาที่จําเปน

ดวยหลักการดังกลาว ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดใหมีกลไกการดําเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy integration) ประกอบดวย
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดําเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้

9
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(1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผานกลไกของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตรระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
(Agenda) และในเชิงพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด (Area)

(2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงขอมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนตาง ๆ ในการรับขอเสนอประกอบการพิจารณา

(3) กําหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศหรือพิจารณาสั่งการเรงดวนไปยังสวนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบหรือออกคําสั่งยับยั้ง
การดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐหรือโครงการตางๆที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได

(4) สั่งการใหมีการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(5) การบริหารและสนับสนุนปจจัยแหงความสําเร็จในการบูรณาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปงบประมาณ

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการเห็นควร

๑.๒) คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) อํานวยการ ประมวลขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตาม เรงรัด
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

(๒) ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานระหวางคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เทียบเทา และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดับความสําคัญของปญหา
โดยไมสรางภาระการดําเนินงานที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนในพ้ืนที่

(๓) กําหนดหลักเกณฑ ขอบเขตภารกิจและหนวยงานที่เก่ียวของกับประเด็น
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการใหครอบคลุม ครบถวน เพ่ือใหการบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ประสานสวนราชการ องคกร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ
เพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

(๕) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัดลําดับความสําคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติไดกําหนดไว
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หนา ๑๒๕

(๖) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผน
บูรณาการใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตอง รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และ
หนวยงานที่เก่ียวของตามแผนบูรณาการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงาน
ท่ีเทียบเทา เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งข้ึนในทุกกระทรวง หรือหนวยงานที่เทียบเทาทั้งหมด มีกรอบหนาที่
การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนด

๑.๔) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด เปนกลไก
การดําเนินงานในพ้ืนที่ มีกรอบหนาที่การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา กําหนด

๑.๕) สวนปฏิบัติการพิเศษ เปนสวนปฏิบัติการที่ทําหนาที่ เฉพาะกิจ ข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ
เปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางทันทวงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง โดยดําเนินการตามมาตรการพิเศษหรือ
ขอสั่งการเรงดวนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐ
หรือโครงการตาง ๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต

มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดําเนินการตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได
กําหนดไว

๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) กําหนดประเด็นการแกไขปญหาการทุจริตเรงดวนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน

(๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

๒.๓) คณะอนุกรรมการอ่ืนๆกําหนดใหมีข้ึนไดเฉพาะกรณีที่จําเปน และคณะกรรมการ
บูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม
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หนา ๑๒๖

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ

(๒) จัดทําบันทึกรายงานขอคิดเห็นสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป

(๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบ
ถึงความมุงม่ันในการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป



หนา ๑๒๗

แผนภาพที่ 9.1 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปราม

การทุจริตระดับชาติ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับ
กระทรวง หรือหนวยงาน

ท่ีเทียบเทา

คณะอนุกรรมการ
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

ระดับจังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการกองทุน
ตอตานการทุจริตและ
สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ



หนา ๑๒๘

ตารางท่ี 9.1 ตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ
(Policy Integration)

คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

นายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. (ประธานรวม)

1. รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย (รองประธาน)
๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
3. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
4. อัยการสูงสุด
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
9. ปลัดกระทรวงกลาโหม
10. ปลัดกระทรวงการคลัง
11. ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
15. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
18. ประธานกรรมการหอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
19. ผูทรงคุณวุฒิดานประชาสังคม
20. ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อมวลชนและ
การประชาสัมพันธ

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๒๙

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประธานกรรมการ
ป.ป.ช.

1. อัยการสูงสุด
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๕. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.
๑๔. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน
๑๕.เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
16. เลขาธิการสํานักงานศาลยตุิธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๓๐

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ
ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา

ปลัดกระทรวง หรือ
เทียบเทา

๑. อธิบดีกรม หรือเทียบเทา
๒. หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

๑. หัวหนาศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
ประจํากระทรวง หรือ
เทียบเทา
๒. ผูแทนสํานักนโยบาย
และแผน ประจํากระทรวง
หรือเทียบเทา

คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด
(จํานวน ๗๖ จังหวัด)

ผูวาราชการจังหวัด ๑. หัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด
๒. ผูแทนหอการคาจังหวัด
๓. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๑. ผูอํานวยการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
๒. หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ



หนา ๑๓๑

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

สนับสนุนการดําเนินงาน
(Support)

คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรม
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการท่ี
คณะกรรมการรวม
ระดับชาติฯ ใหความ
เห็นชอบ

๑. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
๒. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕. ผูแทนสภาวิจัยแหงชาติ
๖. ผูแทนศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC)
๗. ผูแทนสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
๘. ผูแทนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
(รวม)

คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริต
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ จัดตั้งเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และคณะกรรมการรวมระดับชาติในการบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม

คณะกรรมการระดับ
การประเมินผล
(Evaluation)

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓

เลขาธิการ ก.พ.ร. ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๕. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
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ชุดโครงการสหยุทธ

ชุดโครงการสหยุทธ (Multi-strategy) หมายถึง ชุดของโครงการที่ดําเนินการควบคูกัน มีเงื่อนไข
สนับสนุนกัน โดยอาจมาจากยุทธศาสตรเดียวหรือหลายยุทธศาสตร เพื่อมุงใหเกิดความเชื่อมโยง การบูรณาการงาน
สามารถสงพลังใหเกิดผลลัพธและบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติฯ ที่กําหนดไวได

ตัวอยางชุดโครงการสหยุทธ
ชุดโครงการสหยุทธ ที่ ๑ “ปรับกระบวนคิดนําทาง ไทยทั้งชาติใสสะอาด” เปนชุดโครงการที่มุงให

เกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนดานหลัก โดยมุงปรับกระบวนคิด
และปลูกฝงหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกวาระบบการคิดดิจิทัล (Digital) ใหแกทุกกลุมอายุตั้งแตกลุมปฐมวัยเปน
ตนไป กลุมขาราชการ กลุมอาชีพ กลุมประชาชน ใหสามารถแยกแยะไดถูกตองวาสิ่งใดเปนผลประโยชน
สวนรวมและสิ่งใดเปนผลประโยชนสวนตน รวมทั้งกระบวนการปลุกจิตสํานึกความอายตอการทําทุจริตและ
พฤติกรรมไมทนและตานการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคม นอกจากนี้ชุดโครงการสหยุทธที่ ๑ นี้ ยังมุงใหเกิด
ความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”เปนดานรอง ดวยการบูรณาการทํางาน
ระหวางหนวยงานในโครงการตาง ๆ รวมทั้งมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต” เปนดานรอง ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและโครงการ
กํากับติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “ปรับกระบวน
คิดนําทาง ไทยทั้งชาติใสสะอาด” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริต สําหรับกลุมผูเรียนทุกระดับการศึกษา ประจําป 2560

2. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริตในกลุมประชาชน ประจําป 2560

3. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริตในกลุมอาชีพ ประจําป 2560
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4. โครงการปรับกระบวนคิดและจิตสํานึก สําหรับหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งประกาศธรรมนูญ
องคกรภาครัฐโปรงใส ไมทนตอการทุจริต

5. โครงการวิจัยประเมินเรื่องผลสําเร็จในการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผล
ประโยชนสวนรวม ความอาย และไมทนตอการทุจริต ชุดโครงการ สหยุทธ “ปรับกระบวนคิดนํา
ทาง ไทยทั้งชาติใสสะอาด”

6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง “การปรับกระบวนคิด
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความ
อาย และไมทนตอการทุจริต ไดเพียงใด”

7. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ “ปรับกระบวนคิดนําทาง ไทยทั้งชาติ
ใสสะอาด”

ชุดโครงการสหยุทธที่ ๒ “ชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต” เปนชุดโครงการมุงใหเกิดความสําเร็จ
ตอยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก” เปนดานหลัก โดยใชเครื่องมือและกลไก
ตาง ๆ ทั้งหลักการทางจิตวิทยามวลชน การใชศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในชุมชน การอาศัยสถาบันทาง
สังคมที่มีอยูในชุมชน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เปนกลไกในการผลักดันชุมชน
ใสสะอาด อีกทั้งเปนหูเปนตา และเปนผูสงเรื่องราวของเบาะแสตาง ๆ ใหแกหนวยงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต ชุดโครงการสหยุทธนี้ยังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๑ เปนดานรอง ดวยการสรางกระแส
การไมยอมรับและไมทนกับการทุจริต รวมทั้งมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต” ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงการกํากับติดตาม
ประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “ชุมชนใสสะอาด รวมตาน
ทุจริต” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการชุมชนเฝาระวัง ตีฆองรองปาว ตอตานทุจริต    (Whistleblower Community)
2. โครงการผลิตและจัดสง “สารสาระสูชุมชน รูสูทุจริต” สูหอกระจายขาวหมูบาน
3. โครงการสถานศึกษาใสสะอาด รวมพลังตานการทุจริต(Clean Campus and Anti-Corruption)
4. โครงการจิตวิทยาชุมชนใสสะอาด รวมพลังตานทุจริต
5. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลสําเร็จในการสรางกระบวนการตอตานการทุจริตภายในชุมชน ดวย

ชุมชน เพื่อชุมชน
6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง การสรางชุมชนตานทุจริต ทาง

รอดของสังคมไทย
7. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

ชุดโครงการสหยุทธ ที่ ๓ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย” เปนชุดโครงการมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริต” เปนดานหลัก โดยสรางกระบวนการใหมีการประกาศเจตจํานงของนักการเมือง



พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชนและนิติบุคคล ตานทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งปองกันการ
ใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ ตามมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกาดปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอันแนวแนของประชาชนที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ตลอดจนถึงภาคีเครือขายและทุกภาคสวนใน
ชุมชนและสังคม เปนกระบวนการบังคับทางสังคมที่จะรวมกันปฏิเสธและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ชุด
โครงการสหยุทธนี้ยังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๓ “การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ควบคูกับ
ยุทธศาสตรที่ ๒ รวมทั้งมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต”
ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงการกํากับติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพ
ผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการการสรางกระแสความตองการทางสังคมใหภาคการเมืองประกาศเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต

2. การพัฒนาและกําหนดมาตรการในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองตานทุจริตและปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายในทุกรูปแบบ

3. การจัดเวที“ประกาศเจตจํานงของนักการเมือง พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และนิติบุคคล ตาน
ทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งปองกันการใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ ตามมาตรา
123/5 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558”

4. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลสําเร็จในการประกาศเจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย

5. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง เจตจํานงทางการเมืองใส
สะอาดตานทุจริต ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

6. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย”



สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา มีปญหาและ
อุปสรรค ดังนี้1

ดานบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวของ หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีจํานวนเจาหนาที่ งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ อยางจํากัด ทําใหการดําเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา ทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร

ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของยังไมมีความ
ชัดเจน ขาดมาตรฐาน และมีขอจํากัดทางกฎหมายบางประการ เชน มาตรการลงโทษยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร กระบวนการรับฟงขอเท็จจริงในชั้นการสืบสวน ไตสวนและศาลยังแตกตางกัน ขาดอํานาจในการตรวจคน
จับกุม และการตรวจยึดเอกสารหลักฐานตาง ๆ เปนตน

นอกจากนี้ การที่เจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการใชดุลยพินิจที่ไมชัดเจนและกวางขวาง มีอํานาจมากเกินไป
ไมโปรงใสและรัดกุมพอ สงผลใหเกิดความเสี่ยงในการทุจริต

ดานปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมเอ้ือและสงผลให
เกิดความเสี่ยงในการคอรรัปชัน คือ ความโลภ ระบบอุปถัมภ ระบบพรรคพวก คานิยมของคนในสังคมไทยไมไดมี
ทาทีรูสึกรังเกียจคนที่ทุจริต ความไมเทาเทียมกันของสังคม

ดานลักษณะและโครงสรางระบบราชการ ลักษณะและโครงสรางของระบบราชการคอนขางมีขนาด
ใหญ รัฐมีบทบาทมาก มีอํานาจสูง และรวมศูนย สงผลใหมีความเสี่ยงในการคอรรัปชันที่สูงตามมา

ดานการบูรณาการและการมีสวนรวม ขาดองคประกอบการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตที่
สําคัญ คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางองคกร

ดานการนําไปปฏิบัติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา
ไมสามารถเกิดผลลัพธในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง มีการดําเนินการที่ลาชา ไมรวดเร็ว ไมตอบโจทยการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริตที่ตองการใหทันตอเหตุการณ และขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุก

1 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม, นาย
วิฑูรย ศิริวิโรจน กรรมการคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน), นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการ
แผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค ปรียาจิตต
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ควรกําหนดเรื่องท่ีจะตองทําในดานตาง ๆ ดังนี้2

ดานการปองกันการทุจริต

1) การปองกันการทุจริตควรจะมีการดําเนินงานแบบเครือขาย อาศัยเทคนิคในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบการประสานความรวมมือและบูรณาการทุกภาคสวน มุงสู
ผลลัพธในการปองกันการทุจริต เพ่ือปลูกฝงใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลและปองกันการทุจริต
ปลูกฝงจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนใหรักษาผลประโยชนของประเทศ
และมีคานิยมไมยอมรับการทุจริต

2) เนนการใหความรูแกประชาชน สงเสริมคานิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เนนกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน

3) มีการนําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) มาใชในโครงการของรัฐทั้งหมด โดยกําหนด
ขนาดของโครงการที่นํามาใชอยางชัดเจน

4) สรางความโปรงใสในการกอสรางขนาดใหญดวยระบบ (Construction Sector Transparency:
CST) โดยความรวมมือจากภาคธุรกิจ นักวิชาการและประชาชน

5) นําโครงการ Open Government Partnership ของหนวยงานภาครัฐมารวมเตรียมการ
รองรับ Open Government Data เพ่ือการใชขอมูลเดียวกัน

6) การใช Social Media ตาง ๆ เชน Line, Facebook เปนตน ในการรณรงคและเผยแพร
ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต

ดานการปราบปรามการทุจริต

1) การปราบปรามการทุจริตควรมีความกระชับ เกิดผลอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งมี
การประสานความรวมมือการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

2) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิด (ใหรุนแรงข้ึน) ปรับลด
ข้ันตอนในกระบวนการสืบสวนสอบสวน หรือไตสวน ใหมีความรวดเร็วข้ึน และเพ่ิมอํานาจใหการรวบรวม
พยานหลักฐานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และมี
กฎหมายครอบคลุมในทุกดานโดยไมเกิดความซ้ําซอน

3) จัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเฉพาะเรื่อง เชน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ร.บ. คุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต

2 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการ
แผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ คุณสรรเสริญ
นิลรัตน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปนตน



3. การปองกันและปราบปรามการทุจริตในชวงป พ.ศ. 2560 - 2564 ควรกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จและทิศทาง ดังนี้3

การบังคับใชกฎหมาย ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน รวดเร็ว ทันสมัย ลดกระบวนการที่มี
ความยุงยากและข้ันตอนมากเกินไป หนวยงานที่เก่ียวของมีการประสานการดําเนินงานที่รวดเร็วและมีขอตกลง
กระบวนงานรวมกันที่ชัดเจน เพ่ิมบทบาทหนาที่และอํานาจของหนวยงานตรวจสอบมากข้ึน

การมีสวนรวม สรางระบบและกลไกที่ใหทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะ “พลังของประชาชน” เขามา
มีสวนรวม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและบูรณาการการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพราะ
เรื่องการคอรรัปชันเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองแกปญหา ไมใชเปนเพียงหนาที่ของหนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว ซึ่ง
จะทําใหการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมายและมาตรวัด ตองกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จที่คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย เนื่องจากตองยอมรับในหลักการสากลที่มีความนาเชื่อถือ และมีการกําหนดมาตรวัดที่สามารถวัดได
ในเชิงตัวเลขวามีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของปญหา

ทิศทาง การปองกันและปราบปรามการทุจริตตองดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีมาตรฐาน
โปรงใส ตรวจสอบได และมีทิศทางที่ปรับเปลี่ยนใหเทาทันกับบริบทแวดลอม ทั้ง 3 ดาน คือ การปองกัน การปราบปราม
และการสรางความตระหนักรู เนนการปลูกฝงตั้งแตเด็กปฐมวัย เยาวชน ผูใหญจนถึงผูสูงอายุ กําหนดใหการปลูก
จิตใตสํานึกเปนภารกิจหลักของชาติ

การแกไขปญหา เนนการแกไขปญหาการทุจริตดวยกระบวนการ (process) มากกวาการจัดตั้ง
หนวยงาน เชน การนําขอมูลทุกอยางเผยแพรแกสาธารณะ กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูติดตามการ
ทุจริต ทุกภาคสวนตองมีสวนรวม ใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่แทจริงเปนผูขับเคลื่อนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เปนตน แกไขปญหาโดยอยูบนพ้ืนฐานของการสํารวจสาเหตุที่แทจริงและสอดคลองกับ
บริบทสังคมปจจุบัน

เครื่องมือและเทคโนโลยี มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงมาใชเปนเครื่องมือใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตสอดคลองและทาทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และนําเครื่องมือเพ่ือใชสราง
ความโปรงใสของภาครัฐที่มีอยูในปจจุบันมาบังคับใชในการตรวจสอบอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส รัดกุม
อีกทั้งควรมีการบูรณาการเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน ระบบภาษี ใหมีความเชื่อมโยงกันใชเพ่ือบังคับใหเกิดความโปรงใส
ทุกภาคสวน

3 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน), นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตาน
การทุจริตแหงชาติ, นางกิตติยา คัมภีร รองเลขาธิการ กพร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณและตอตานคอรรัปชัน และผูอํานวยการสํานักงาน
ส่ือสารองคกรเอสซีจี (ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, คุณสรรเสริญ นิลรัตน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย และนายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



กระบวนงาน หนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เก่ียวของควรทบทวนกระบวนงาน
ในทุกมิติ ไมวาจะเปนในดานอํานาจ ความรับผิดชอบ กฎหมายที่รองรับ วามีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หรือไม อีกทั้ง กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตองมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน

4. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ควรมีมาตรการ กลไก หรือ
นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีจะชวยเปล่ียนแปลงการปองกันปราบปราการทุจริตใหบรรลุผลผลสําเร็จได ดังนี้4

1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาเสริมในกระบวนการตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนพลังของ
ประชาชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะที่
แสดงออกผานรูปแบบเทคโนโลยี “social media” ใหความรูและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด คานิยม
และทัศนคติที่ถูกตอง สงเสริมใหมีการแยกแยะผลประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตน (Conflict of
interest) และใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม สรางวัฒนธรรมใหม คานิยมใหม ตองมี Zero tolerance คือรับไมได
ทนไมได มีการคว่ําบาตรผูกระทําผิดในเรื่องการทุจริต เพ่ือสรางบรรทัดฐานใหมใหสังคม

2) ปฏิรูประบบราชการ บทบาทของรัฐ อํานาจรัฐ และขนาดของรัฐ รวมถึงมีการทบทวนลดอํานาจ
และข้ันตอนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐในการใชอํานาจอนุญาตหรือไมอนุญาตในเรื่องตาง ๆ แกประชาชน
หรือผูเก่ียวของที่ตองมาขออนุญาตกับรัฐ เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการอนุญาตดังกลาวสูง หากลด
ไมไดก็ทําใหชัดเจน โปรงใส เปดเผยขอมูลโครงการตาง ๆ สามารถตรวจสอบและติดตามไดในทุกเรื่อง และปฏิรูป
หนวยงานของรัฐใหเกิดความรวมมือและบูรณาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งขอมูล องคความรู
เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรที่เก่ียวของ นําหลักการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมขาราชการมาประยุกต
กับภาคราชการ

3) จัดทําโครงการ/กิจกรรมตัวอยาง หรือโครงการนํารอง (Pilot Project) ใหเปนตนแบบที่หนวยงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการศึกษาและเขียนโครงการ Standard
Package หรือ Shopping list เพ่ือใหหนวยงานขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ไดนําโครงการไปปฏิบัติ และการปฏิบัติโครงการก็
ตอบสนองตอยุทธศาสตรอยางแทจริง

4) มีการปฏิรูปการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยใหมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช และควรมีการ
เนนเผยแพรประชาสัมพันธคดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแลวใหแกสาธารณชน โดยเฉพาะในคดีที่ไดรับความสนใจจาก
ประชาชน คดีความที่มีมูลคาความเสียหายสูง หรือคดีความที่มีผูกระทําหรือรวมกระทําผิดเปนนักการเมืองหรือ
เจาหนาที่รัฐระดับสูง

4 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย , นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, นายวิฑูรย ศิริวิโรจน กรรมการ
คณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และ
นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, นางกิตติยา คัมภีร รองเลขาธิการ กพร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณและตอตานคอรรัปชันและผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกรเอสซีจี (ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย), ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง,
ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



5) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ จะตองมี
การศึกษาและวิเคราะหปญหาของระบบอยางตอเนื่อง และแกไขเปนประเด็น เพ่ือใหตอบสนองตอการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางเปนระบบ รวมทั้ง มีกลไกในการปองกันและ
คุมครองพยานหรือแมแตการตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนสื่อหรือภาคประชาสังคมที่ทํางานตอตานการทุจริต

6) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ควรมี Key Success ของแผนดวย
และควรมีการทํา Change Management ใหการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตองหาใหไดวา เปลี่ยนไปทําไม และเปลี่ยนแลวไดอะไร โดยมีคนรุนใหมหรือผูมีหัวคิดทันสมัยเปน Change
Agent ในการชวยนําแนวคิดการเปลี่ยนขยายลงสูองคกร และควรมีการแบง Target ของกลุมเปาหมายเพ่ือใหมี
ยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน

5. ขอเสนอแนะท่ีจะชวยพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น
ไดแก5

1) การพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน จะตองสราง
กระบวนการใหประชาชนมีสวนรวม สามารถชี้ชองหรือรวมแกไขปญหาได พรอมทั้งมีการดําเนินการแกไขปญหา
การทุจริต ทั้งมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็จะชวยยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยใหสูงข้ึนได

2) การที่จะเพ่ิมคา CPI ควรที่จะแกไขปญหาหลัก ๆ ของการทุจริตกอน มีการวิเคราะหชองโหววาจุดใด
ที่นําไปสูการใชอํานาจเพ่ือหาผลประโยชน ซึ่งนักลงทุนตางชาติพิจารณาสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศนั้น ๆ
ที่จะไปลงทุนวามีกฎหมายใดที่เปนอุปสรรค เราจึงควรทุมทรัพยากรในการแกปญหาที่แทจริงของการทุจริต
มากกวาถึงจะคุมคา

3) ควรมีการปลูกฝงคานิยมซื่อสัตยและสุจริตตั้งแตสถาบันครอบครัว และการศึกษาระดับปฐมวัย
ควบคูกับระบบสังคมที่ตองสรางกระแสการตื่นตัวดวยการสรางการลงโทษใหสังคมไดเห็นผลของการกระทําผิด
อยางรวดเร็ว และเด็ดขาด

4) การปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ รวมถึงผูเก่ียวของตองมีความโปรงใส เปดเผย และไมลังเลที่จะให
ตรวจสอบ

5 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และนาย
ธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน และ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน เปนตน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู 

ส านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 



สารบัญ 

 หน้า 

 

สารบัญ ก 

 

ค าปรารภ ๑ 

 

หมวด ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑ – ๕) ๓ 

 

หมวด ๒  พระมหากษัตริย ์ (มาตรา ๖ – ๒๔) ๔ 

 

หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๒๕ – ๔๙) ๗ 

 

หมวด ๔  หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๕๐) ๑๓ 

 

หมวด ๕  หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา ๕๑ – ๖๓) ๑๔ 

 

หมวด ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา ๖๔ – ๗๘) ๑๗ 

 

หมวด ๗  รัฐสภา ๒๐ 

 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๗๙ – ๘๒) ๒๐ 

 ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา ๘๓ – ๑๐๖) ๒๒ 

 ส่วนที่ ๓  วุฒสิภา  (มาตรา ๑๐๗ – ๑๑๓) ๓๐ 

 ส่วนที่ ๔  บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา ๑๑๔ – ๑๕๕) ๓๒ 

 ส่วนที่ ๕  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (มาตรา ๑๕๖ – ๑๕๗) ๔๕ 

 

หมวด ๘  คณะรัฐมนตรี  (มาตรา ๑๕๘ – ๑๘๓) ๔๖ 

 

หมวด ๙  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา ๑๘๔ – ๑๘๗) ๕๒ 

 



 ข 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

 

หมวด ๑๐  ศาล ๕๔ 

 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑๘๘ – ๑๙๓) ๕๔ 

 ส่วนที่ ๒  ศาลยุติธรรม  (มาตรา ๑๙๔ – ๑๙๖) ๕๕ 

 ส่วนที่ ๓  ศาลปกครอง  (มาตรา ๑๙๗ – ๑๙๘) ๕๖ 

 ส่วนที่ ๔  ศาลทหาร  (มาตรา ๑๙๙) ๕๗ 

 

หมวด ๑๑  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๐๐ – ๒๑๔) ๕๗ 

 

หมวด ๑๒  องค์กรอิสระ ๖๒ 

 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๑๕ – ๒๒๑) ๖๒ 

 ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (มาตรา ๒๒๒ – ๒๒๗) ๖๓ 

 ส่วนที่ ๓  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  (มาตรา ๒๒๘ – ๒๓๑) ๖๖ 

 ส่วนที่ ๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  (มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗) ๖๗ 

 ส่วนที่ ๕  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๕) ๗๐ 

 ส่วนที่ ๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗) ๗๒ 

 

หมวด ๑๓  องค์กรอัยการ  (มาตรา ๒๔๘) ๗๓ 

 

หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๒๔๙ – ๒๕๔) ๗๔ 

 

หมวด ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๕๕ – ๒๕๖) ๗๕ 

 

หมวด ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  (มาตรา ๒๕๗ – ๒๖๑) ๗๗ 

 

บทเฉพาะกาล  (มาตรา ๒๖๒ – ๒๗๙) ๘๑ 

 

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่ ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค  ๒๕๖๐  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  จันทรคตินิยม   
กุกกุฏสมพัตสร  จิตรมาส  ชุณหปักษ์  ทสมีดิถ ี สุริยคติกาล  เมษายนมาส  ฉัฏฐสุรทิน  ครุวาร  โดยกาลบริเฉท   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ประกาศว่า  นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่า  นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  
พุทธศักราช  ๒๔๗๕  เป็นต้นมา  การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด  แม้ได้มีการยกเลิก  แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายคร้ัง  แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือ
ราบร่ืนเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางคร้ังเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หา
ทางออกไม่ได้  เหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการที่มีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง  
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน  

จนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล  ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้
กฎหมาย  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม  แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์
การเมืองการปกครองท่ียังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย  ให้ความสําคัญแก่รูปแบบ
และวิธีการย่ิงกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘  จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการปกครอง  และเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น  โดยได้กําหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่ 
และอํานาจขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ  และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม  
การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สุจริต  เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป็น 
และความเหมาะสม  การรับรอง  ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางย่ิงข้ึน  โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น   

แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม  การกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ 
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ  การวางกลไกป้องกัน  ตรวจสอบ  และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด  เด็ดขาด  เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ  และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ตลอดจนได้กําหนดกลไกอื่น ๆ   

ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ระบุไว้  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป  ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  

ที่สาํคัญและจําเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน  รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง  การจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้  จําต้องอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และลักษณะสังคมไทย  หลักความสุจริต  หลักสิทธิมนุษยชน  และหลักธรรมาภิบาล  อันจะทําให้สามารถ
ขับเคล่ือนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในการดําเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ 

และความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสารัตถะของ
ร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม  เม่ือการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ  ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป  และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ



หน้า   ๓ 
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เพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ในการน้ี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วย  การออกเสียงประชามติ
ปรากฏผลว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก้ไข 
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม  และได้ส่งให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่  ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ 

ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว  นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้น 
คืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชดําริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 

จงึมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้
ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ตราไว้   
ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

ขอปวงชนชาวไทย  จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ 
ปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล  อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่ 
อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา  สมดั่งพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  เทอญ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 

ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  

หรือข้อบังคับ  หรือการกระทําใด  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้  

เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น 
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด  ๒ 

พระมหากษัตริย์ 
 

 

มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้ 
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  

และพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา  และมีหน้าที่อืน่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไป
ตามพระราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือ 
ให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือ 
ให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตําแหน่ง 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ  หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ 
ในตําแหน่งองคมนตรี  และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่  องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖ ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะข้ึน  ให้เป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้  และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา  ๑๖  หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะ
ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นสมควร
แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ  ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะ  ตามลําดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดไว้ก่อนแล้ว  
ให้ เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์  แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗  ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗   

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน 
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ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึง  หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงขึ้น 
ทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  
หรือมาตรา  ๑๗  ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  (พระปรมาภิไธย)  
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้ 
และปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้ว  ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก 
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๑  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗ 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗   

เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เม่ือมีพระราชดําริประการใด  ให้คณะองคมนตรีจัดทํา
ร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย  
เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ให้ประธานองคมนตรีดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  แล้ว   
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามวรรคหน่ึง  ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา  ๒๐  ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการนี้  จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้  เม่ือรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
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มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๒๑  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ไว้ตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  ให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้  ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง  หรือทําหน้าที่ 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง  ให้นํามาตรา  ๑๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัตหิน้าที่ตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๑  

วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  

วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี   
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ 
ประธานองคมนตรี  หรือเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทําต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว   
หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหน่ึง  จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่ง 
ต้องถวายสตัย์ปฏิญาณปฏิบัตหิน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 

หมวด  ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 

 

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว  การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ  บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น  ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าว 
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึง่เป็นการเจาะจง 

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  

ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

หรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได้ 
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 

ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
หรือผู้ด้อยโอกาส  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย

จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา 

ที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด  และก่อนมีคําพิพากษา 
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด  จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น  เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
ในคดีอาญา  จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
คําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 

จนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ  และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และครอบครัว 
การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือการนําข้อมูล 

ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  หรือการค้นเคหสถาน 

หรือที่รโหฐานจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ์  

การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ 
ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น 

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหน่ึง  จะกระทํามิได้ 
การให้นําข่าวสารหรือข้อความใด ๆ   ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

ก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน   

รัฐจะกระทํามิได้  หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์  หรือเพื่อการอื่นใดในทํานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กําหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  แต่ให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 
การตรวจ  การกัก  หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน  รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ  

เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ที่ตราข้ึนเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม  ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ
ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้ รับความเสียหายจากการเวนคืน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน  รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม  
เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถกูเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลา 
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง  ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ กําหนด 
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์  และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  ให้คืนแก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท 
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ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์  หรือที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท  และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป  ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถกูเวนคืนตามความจําเป็น  มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือการผังเมือง   
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร  จะกระทํามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  การป้องกัน 
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  การคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น  
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  องค์กร  ชุมชน  

หรือหมู่คณะอื่น 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
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มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  หรือส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณี

อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ   
(๒) จัดการ  บํารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน  หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน   
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง  ซึ่งต้องกําหนด 
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นํา 
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  รวมท้ังมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง

ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง  
อํานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค  และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ   
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
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มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหน่ึง  ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ  หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  ผู้ร้องขอจะย่ืนคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้   

การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง 
หมวด  ๔ 

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 

 

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ป้องกันประเทศ  พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ  และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัตติามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

เป็นสําคัญ 

(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หมวด  ๕ 

หน้าที่ของรัฐ   
 

 

มาตรา ๕๑ การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้   ถ้าการนั้น 
เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้ประชาชน 
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   

และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัตติามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง   

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรฐัมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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ภาษีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ   
และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง  รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า   

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและกํากับ 
การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการน้ี  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น  
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้ง 
การกําหนดสัดส่วนขั้นต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษี
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
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กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 

 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
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รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทั้งให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลกัการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 
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มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ํา   
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอื่นใด   

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานทํา  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ  และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเม่ือพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และย่ังยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัตหิน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัตหิน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ  หรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
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รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   

ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย  เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  พึงกําหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง   

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๗   

รัฐสภา 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัตหิน้าที่ประธานรัฐสภาได้  ให้ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทําหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง  แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา  
และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ให้รองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา  ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทําหน้าที่ประธานรัฐสภา   
และให้ดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกิจการของรัฐสภา  ในกรณี 
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  จะตราข้ึนเป็น

กฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  

(๑๐)  หรือ  (๑๒)  หรือมาตรา  ๑๑๑  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  และให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับคําร้อง  ส่งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เม่ือได้รับเร่ืองไว้พิจารณา  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับ
คําร้องตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง  ให้ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัตหิน้าที่  แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นัน้ได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง   
เป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง
ได้ด้วย   
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ส่วนที่  ๒ 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน  ดังนี้ 
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังไม่มีการเลือกตั้ง 

หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ  ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป  เม่ือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ
เก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว  หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา  
ก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้  โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่   
แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจํานวนตามมาตรา  ๘๓  โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน  
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหน่ึงคะแนน  โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้ใด  หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  

การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยกฎหมายดังกล่าวจะกําหนดให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  มีเหตุอันควร 
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ 
เขตเลือกตั้งทั้งหมด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ทั้งนี้  การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น 
การตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยกรณี
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มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๘๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า 
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม  (๑)  ให้ มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรตอ่สมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ถ้าจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม  (๓)  

มากที่สุด  ให้จงัหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน 

(๕)  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน  
และต้องจัดให้มีจาํนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้ซึ่ง
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

เม่ือมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๘๘  ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด   

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๖๐  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวน้ัน 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้มีสิทธิ 

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหน่ึงบัญชี  

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากัน  และไม่ซ้ํากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง  ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย  
โดยตอ้งคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง   

มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้   

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 
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(๕) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผูล้งคะแนนให้มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

การนับคะแนน  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราส่วน  และการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่   

และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๙๑  ในกรณีเช่นนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิม
ทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดข้ึนใหม่นั้น 

มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขต
หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลอืกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด  การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้นําความในมาตรา  ๙๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา  ๙๑ 

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  จะขอลงทะเบียน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ  สถานที่  และตามวันเวลา  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดั งต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน   

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด  ๆ   
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(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง 

(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้อง คําพิพากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการ   
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชกิภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่ มีสมาชิกเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  เม่ือ 
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(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๙๓ 

(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙๗ 

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 

(๗) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  หรือมาตรา  ๑๘๕ 

(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก   
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ  ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก  และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 
ยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๑) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม 
(๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
มาตรา ๑๐๒ เม่ืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  และให้กระทําได้เพียงคร้ังเดียว 
ในเหตุการณ์เดียวกัน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ  วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจกัร 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา  ๙๕  (๒)  และมาตรา  ๙๗  (๒)  ให้นับถึง 
วันเลือกตั้งที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๕ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราว
ออกตามอายขุองสภาผู้แทนราษฎร  หรือเม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนแทนตําแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และให้นําความในมาตรา  ๑๐๒   

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนข้ึนมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๑)  ให้เร่ิมนับแต่วันเลือกตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๒)  ให้เร่ิมนับแต่ 
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาํแหน่งที่ว่างนัน้  
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การคํานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เม่ือมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๙๔ 

มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิก
มากที่สุด  และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  มีสมาชิกเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจบัสลาก   
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 

ในสภาผู้แทนราษฎร 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตําแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  หรือเม่ือมีเหตุ
ตามมาตรา  ๑๑๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ในกรณีเช่นนี้  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที่  ๓ 

วุฒสิภา 
 

 

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางาน
หรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคม  โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม  จํานวนกลุ่ม  และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  การสมัครและรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง  การได้รับเลือก  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม   
การข้ึนบัญชีสํารอง  การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองข้ึนดํารงตําแหน่งแทน  และมาตรการอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  จะกําหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน  หรือจะกําหนดให้มี 
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่งว่างลง  
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  และไม่มีรายชื่อบุคคลที่สํารองไว้เหลืออยู่  
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเร่ิมดําเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  การกําหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้นําความใน
มาตรา  ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 (๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) เกิด  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ทํางาน  หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘) 

 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๘) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

 (๙) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
มาตรา ๑๑๐ เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคห้า 
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐๘ 

(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(๗) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๓  หรือกระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  

หรือมาตรา  ๑๘๕ 

(๘) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว 

ยังไม่เกินสองปี  จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมิได้  เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 
ส่วนที่  ๔ 

บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 

 

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบงําใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   

เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา  มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา
คนหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  ตามมติของสภา 

ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหาร
หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งจนสิ้นอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
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ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  เว้นแต่ในระหว่างเวลา
ตามมาตรา  ๑๐๙  วรรคสาม  ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๑๗  เม่ือ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน่ง 
(๓) ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการ
ของสภานั้น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภามอบหมาย  
และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และผู้ทําหน้าที่แทน  ต้องวางตนเป็นกลาง 
ในการปฏิบัตหิน้าที่ 

เม่ือประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  
ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  เลือกกันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ 
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้  สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งใด  ให้กระทําเป็นการลับ  
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นคร้ังแรก 
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ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ  หนึ่งให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน   
แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีก่อนครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  จะกระทําได้ก็แต่ 
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง   
ส่วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่สอง  ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  แต่ในกรณีที่
การประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง  จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สองสําหรับปีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี

คร้ังแรกด้วยพระองค์เอง  หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
หรือผู้ใดผู้หนึ่ง  เป็นผู้แทนพระองค์  มาทํารัฐพิธีก็ได้ 

เม่ือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๖  การเรียกประชุม  การขยายเวลาประชุม  และการปิด
ประชุมรัฐสภา  ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน  หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้   

ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมวุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  

สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดในทางแถลงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน   
ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟอ้งร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ  มิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหน่ึงไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  
และการกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชกิแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี 
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย  ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้น
ร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ี  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุม 
ตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคล 
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ตลอดจนผู้ดําเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ประธานแหง่สภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม  ห้ามมิให้จับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก  หรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่ มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด   
ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา  
ประธานแหง่สภาที่ผู้นัน้เป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน
สมัยประชุม  เม่ือถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  แล้วแต่กรณี  ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ  โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชกิวุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้  แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ  
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใด  จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  

หรือมาตรา  ๑๗๗ 

(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้วุฒิสภาดําเนินการประชุมได้  โดยให้ประธานวุฒิสภานําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  และ 
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   

ในกรณีตาม  (๑)  ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภา  แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๗๗  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  และการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา  ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี  
หรือสมาชิกของแต่ละสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวน
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  แล้วแต่กรณี  
ร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก
และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เร่ืองหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด  การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การเปิดเผยการลงมติ  การต้ังกระทู้ถาม  
การเปิดอภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งมีอํานาจ
ตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  ต้องกําหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้นโดยตรง  ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด  และในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ต้องกําหนดให้
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 

มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก  ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา  ๑๓๗  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาทีส่ภากําหนด   

การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของสภา  และหน้าที่และอํานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี  ในการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี  ต้องไม่เป็นเร่ืองซ้ําซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือการศึกษาในเร่ืองใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดําเนินการให้คณะกรรมาธิการ
ที่เก่ียวข้องทุกชุดร่วมกันดําเนินการ 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
กระทําการแทนมิได้ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้  
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
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ในองค์กรอิสระในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา  
ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ  ให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการดําเนินการ  รายงาน 
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีมติมิให้เปิดเผย 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทําหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคําเรียก
ตามมาตรานี้ด้วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๑๒๘  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 

มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง   

(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี  โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎร   
มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
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(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา  และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา  ๑๓๑ 

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ความเห็น  ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือทําให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา   
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  
ในการนี้  ให้รัฐสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ  
ตามที่เห็นสมควรได้  และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓   

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  หรือหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
จะเสนอได้ก็ตอ่เม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งข้ึน  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ผ่อน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจ่ายเงินแผ่นดิน  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน  การคํ้าประกัน  การใช้เงินกู้  หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
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ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้เป็นอํานาจ
ของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคณะเป็นผู้วินจิฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง   
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง  ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน  เพื่อดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๓๔  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ 

ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหน่ึงวินิจฉัยว่า  การแก้ไขเพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง  ให้สภาผู้แทนราษฎรดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้
ร่างพระราชบัญญัตินัน้เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๓๖ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว  
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา  วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม  และให้เร่ิมนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินัน้มาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาในวรรคหน่ึง  ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๑๓๙   

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากมิได้แจ้ง  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๗ เม่ือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 
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(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินัน้คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑  ถ้าเป็นกรณีอื่น  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  มีจํานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสอง
ต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไป
ตามมาตรา  ๘๑  ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
แล้วหรือไม่  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินัน้ไว้ก่อน 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๖  
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๑  ต่อไป 

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  

ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เม่ือพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่   
(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ัง

ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒) 

(๒) วันที่สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย  สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา  ๑๓๗  (๓)   

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร
หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๓  วรรคสี่  ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง  ให้ลดเหลือสิบวัน
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ตอ้งยับย้ังไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับย้ังร่างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา  ๑๓๗  คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้มิได้ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับย้ังไว้  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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วินิจฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้  ให้ร่างพระราชบัญญัตินัน้เป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน  จะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
จะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีเช่นว่านี้  ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป   

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทําเป็นพระราชบัญญัติ  ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
และองค์กรอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการจะย่ืนคําขอแปรญตัติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน  
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินัน้มาถึงวุฒิสภา  โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  มิได้  ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 
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ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ตามมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม   

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู้ 
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  เห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง   
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้กระทําการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระทําการหรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  ให้คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ  และ 
ให้ผู้กระทําการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  ให้พ้นจากความรับผิด   

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน   
หากเห็นว่ากรณีมีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการต่อไปตามวรรคสาม  และไม่ว่า
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กรณีจะเป็นประการใด  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 
มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี 

รอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  ถ้าไม่มีกรณีต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๘  
ให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในย่ีสบิวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง  
เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน  ให้นายกรัฐมนตรี 
นําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  หรือที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
ให้เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
ที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง  ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไป  ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา   
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไปได้  แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๘๑   

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒสิภาทราบโดยไม่ชักช้า 
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ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   

หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ   

ให้ร่างพระราชบัญญัตินัน้เป็นอันตกไป 
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   

แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม  ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  และให้นายกรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๑๔๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๔๘  มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี  ให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามข้อบังคับการประชุม 
แห่งสภานั้น ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ เ ม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ   

เม่ือได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะมี 
การถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เม่ือการอภิปรายทั่วไปส้ินสุดลง  โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายน้ันไป   

ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ  การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากตําแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่น  ให้รัฐมนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 
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มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  โดยไม่มีการลงมติก็ได้   

มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา   ๑๕๑   มาตรา   ๑๕๒   

หรือมาตรา  ๑๕๓  แล้วแต่กรณี  ใหก้ระทําได้ปีละหนึ่งคร้ัง 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  ที่สิ้นสุดลงด้วยมติ 

ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป   
มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ  

สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้  ในกรณีนี้  ประธานรัฐสภา
ต้องดําเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหา 
ที่อภิปรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหน่ึงให้ประชุมลับ  และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
ส่วนที่  ๕ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้  ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗ 

(๒) การปฏิญาณตนของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา  ๑๙ 

(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่ ม เติมกฎมณเฑียรบาลว่ าด้ วยการสืบราชสันตติวง ศ์   

พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ตามมาตรา  ๒๐ 

(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา  ๒๑   

(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๑ 

(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๒ 

(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๒   

(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 
ตามมาตรา  ๑๔๖   

(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๔๗ 

(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๕  และมาตรา  ๑๖๕ 
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(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕๗ 

(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา  ๑๖๒ 

(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา  ๑๗๗ 

(๑๔) การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๗๘   

(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๕๖ 

(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ในระหว่าง 
ที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ให้นําบทท่ีใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ 
ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจํานวนตาม
หรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละสภา 

หมวด  ๘ 

คณะรัฐมนตรี 
 

 

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน  
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙ 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่  แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐  และเป็นผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  เฉพาะจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

การเสนอชื่อตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องกระทํา 
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย  และมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 

(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด  หรือมีการรอการลงโทษ   
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  

หรือมาตรา  ๑๘๗  มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  

ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ  

ให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๒  วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๘  (๑)  
พ้นจากการปฏิบัตหิน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  และต้องชี้แจงแหล่งที่มา
ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย  โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพลางก่อน
เพียงเทา่ที่จาํเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้นําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เปิดเผย  และมีความรอบคอบ

และระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 

(๓) ยึดถือและปฏิบัตติามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม  ผาสุก  และสามัคคีปรองดองกัน 
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของตน  รวมทั้ง 

ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดาํเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  รัฐสภา
จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติ 
ในเรื่องใดอันมิใช่เร่ืองที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๗๐ 

(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔ 

เม่ือรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่
ตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙   

มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พน้จากตําแหน่งอยู่ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๖๐  

(๔)  หรือ  (๕)  นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปมิได้   
(๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๔)  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปมิได้   
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม  (๒)  หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ลาออกทั้งคณะ  และเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
หรือยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ไม่แล้วเสร็จ  ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ  เฉพาะเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน  โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ใหค้นหนึ่งปฏิบัตหิน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๔๙ 
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มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๒)  และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามมาตรา  ๑๖๘  ต้องปฏิบัตหิน้าที่ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  เวน้แต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๒)  ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือพ้นจากตําแหน่ง  หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  
และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐ 

(๕) กระทําการอันเป็นการตอ้งห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  หรือมาตรา  ๑๘๗ 

(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๑ 

นอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแล้ว  ความเป็นรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสี่  ด้วย 

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  
หรือวรรคสอง  โดยอนุโลม  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเร่ืองให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย   

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัย
สาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
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ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
โดยไม่ชักช้า  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรี
ต้องดําเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร 
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้พระราชกําหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  
และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม  ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิก  มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น  หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร  ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด  ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ในกรณีไม่อนุมัติ  ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  และการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะต้องกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุ มัติพระราชกําหนดใด  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกําหนดนั้น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง  และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย  และให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  และให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

แจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   

ให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   

ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่ มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 

ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์จะทรง 
ตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
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ให้นําความในมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม  จะต้อง
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  

สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้า  หรือการลงทุน 
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง  ได้แก่  หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสรี  เขตศุลกากรร่วม  
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
หรือบางส่วน  หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาที่จาํเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย   

เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่  คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
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มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัต ริ ย์ทรงแต่ งตั้ งข้ าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเ รือน   

ตําแหน่งปลัดกระทรวง  อธิบดี  และเทียบเท่า  และทรงให้พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย  เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ   

มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่
ข้าราชการการเมือง  จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการอนัเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๘๓ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี  ประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชกิวุฒิสภา  ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  ให้กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๙ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 

 

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สญัญาในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๔) ไม่กระทําการใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง 
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  
บํานาญ  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  
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หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวกับกิจการของสภา  หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้นํา  (๒)  และ  (๓)  มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้  ผู้ร่วมดําเนินการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชกิวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา   

(๓) การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง  เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น   

มาตรา ๑๘๖ ให้นําความในมาตรา  ๑๘๔  มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดํารงตําแหน่งหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี   
(๒) การกระทําตามหน้าที่และอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน  หรือตามนโยบายที่ได้แถลง

ต่อรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ  และ 
ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป  ให้แจ้งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ไดรั้บแต่งตั้ง  และให้โอนหุ้น
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ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ตามวรรคสองไม่วา่ในทางใด ๆ  มิได้ 

มาตราน้ีเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ  ด้วย 

 

หมวด  ๑๐ 

ศาล 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม  และปราศจากอคติทั้งปวง 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
การต้ังศาลข้ึนใหม่หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหา 

ฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง   

แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย  เกษียณอายุ  ตามวาระ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง  
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร  ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
ประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล  ยกเว้นศาลทหาร  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๒ 

ศาลยุติธรรม 
 

 

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น 
การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองค์คณะ 

ผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่  ให้ดําเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา

ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณา



หน้า   ๕๖ 
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คดีนั้นมาก่อน  และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนเก้าคน  โดยให้เลือกเป็นรายคดี   
และเม่ือองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว  ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้ผู้ ใด 
พ้นจากตําแหน่ง  หรือคําพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่  
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ  
และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที่  ๓ 

ศาลปกครอง 
 

 

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น   

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 

การจัดตั้ง  วิธีพจิารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ   

และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน  บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้  ตามท่ี
กฎหมายบัญญัต ิ
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ส่วนที่  ๔ 

ศาลทหาร 
 

 

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล 
ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลทหาร  ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการ
ศาลทหารพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

หมวด  ๑๑ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
จาํนวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  (๑)  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองลงก็ได้  แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
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(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสขุภาพที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  

(๑๗)  หรือ  (๑๘) 

(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา 

(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๘) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ   
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
มาตรา ๒๐๓ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๐๒  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ 
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัตหิน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา   
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
ให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัตหิน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา   

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

เม่ือผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือยังประกอบวิชาชีพตาม  (๙)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  แล้ว  ต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
ตามมาตรา  ๒๐๔  วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๐๔  ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน  
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และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
พลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้น  ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก   
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่ง  ให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย   
ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก

ตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  หรือ  (๓)  หรือไม่   

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   

การร้องขอ  ผู้มีสิทธิร้องขอ  การพิจารณา  และการวินิจฉัยตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มี 
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย   
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ 
(๓) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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การย่ืนคําร้องและเง่ือนไขการย่ืนคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  การทําคําวินิจฉัย  และการดําเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๘๘  มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๑  และมาตรา  ๑๙๓  มาใช้บังคับแก่
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย
ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอา้งว่าเร่ืองนั้นไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  

และหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเอง 

หรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันต้องด้วยมาตรา  ๕  และยังไม่มีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคําโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบต่อคําพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา  ๕  นั้น  เป็นผู้ไม่เคยกระทําความผิดดังกล่าว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป  แต่ทัง้นี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิย่ืนคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  

วรรคสาม  และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
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แต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทําหน้าที่แทน 
จะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   

หมวด  ๑๒ 

องค์กรอิสระ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  

และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วน

ที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   

มาตรา ๒๑๗ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๒๐๓  ที่จะดําเนินการสรรหา  เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  (๔)  ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา   

ให้นําความในมาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  มาตรา  ๒๐๕  และมาตรา  ๒๐๖  มาใช้บังคับแก่
การสรรหาตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา  ๒๑๖  หรือขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา  ๒๒๒  มาตรา  ๒๒๘  มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๘  หรือ 
ตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสอง  และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี   
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ให้นําความในมาตรา  ๒๐๘  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  และมาตรา  ๒๐๙  

มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   

ถ้ามีจาํนวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้  ทั้งนี้  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ  และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒสิภา  และคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย  และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย  แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหน่ึง  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง  นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานธุรการ  ดําเนินการ  และอํานวยความสะดวก  เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกําหนด  โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงานของหน่วยงานนั้น  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัตหิน้าที่  ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนาํของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา  จํานวนห้าคน 
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(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม  (๑)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๒  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามี
กรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระทําได้แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม  (๑)  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อการนี้  ให้มีอํานาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามที่จําเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(๓) เม่ือผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  หรือเม่ือพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม  (๑)  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
หรือการเลือก  หรือการออกเสียงประชามติ  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้ง  เลือก  หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม  (๑)  

ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็น
กับการกระทําของบุคคลอื่น  ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต  หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม   

(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 

แต่ละคนดําเนินการ  หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดําเนินการภายใต้การกํากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 
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การใช้อํานาจตาม  (๓)  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจ
กระทําได้สําหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้าผู้กระทําการนั้นเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๒๔  (๔) 

คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๒๖ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๒๒๕  หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

หรือการเลือกแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกา 
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  
และเม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชกิวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัตหิน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ให้นํามาตราน้ีไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม  
แต่ให้อํานาจของศาลฎีกาเป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์  และให้คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ  
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คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่จบัในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด  หรือจับหรือคุมขังกรรมการ 
การเลือกตั้งในกรณีอื่น  ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน  และให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง   
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดําเนินการ 

ส่วนที่  ๓ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

 

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  โดยต้อง
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  จาํนวนหนึ่งคน   

มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  หรือคําสั่ง  หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน  หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ   

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม  
(๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรตอ่ไป 
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ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หากเป็นกรณีที่เ ก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเร่ือง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เม่ือเห็นว่ามีกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอเร่ือง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง   
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพจิารณาคดีปกครอง 

ส่วนที่  ๔ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
 

 

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ  และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ   

และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้   
เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน   

มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวย
ผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม   

เพื่อดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน   
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ   

เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ในกรณีจําเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจ
เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเร่ืองที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง   
หรือที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการ 
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ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
ข้อเท็จจริง  และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้น 
มีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ไต่สวนให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๒๒๖  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาโดยอนโุลม 

(๒) กรณีอื่นนอกจาก  (๑)  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดี 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง   
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ 
ถูกกล่าวหา  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ต้องคําพิพากษาน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสทิธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ฐานรํ่ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้ง 
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
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การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้นําสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา  และ 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ให้นํามาตราน้ีมาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๓๔  (๓)  จงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หน้าที่และอํานาจ  วิธีการไต่สวน  ระยะเวลาการไต่สวน   
และการดําเนินการอื่นที่จําเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๓๗ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเร่ือง  และให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด   
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  โดยให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหก  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา  และมิใช่กรณีตาม  (๒)  ให้ส่งสํานวน
การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
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มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม  (๕)  อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  

ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม  (๑)  และ  (๒)  ประกอบด้วย 

มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน   

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และให้นําความในมาตรา  ๒๐๔  

วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสี่  และมาตรา  ๒๐๕  มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัตหิน้าที่โดยเที่ยงธรรม  เป็นกลาง  และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ   
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(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)   

(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 

มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว  ให้ปรึกษาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หากที่ประชุมร่วม
เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น  ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบดว้ย   

ส่วนที่  ๖ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนาํของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
เป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   



หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ทั้งนี้  บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องกําหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย   

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า  

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
หรือคําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาํคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เม่ือรับทราบรายงานตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือข้อเสนอแนะตาม  (๓)  ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการ  
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย 

หมวด  ๑๓ 

องค์กรอัยการ 
 

 

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เที่ยงธรรม  

และปราศจากอคติทั้งปวง  และไม่ให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ  

โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคล
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เก่ียวกับพนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ  และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคสาม  ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใด 
อันอาจมีผลให้การส่ังคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง  หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ทั้งนี้  มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ  ไปมิได้ 

หมวด  ๑๔ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑  ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  จํานวนและความหนาแน่นของประชากร  และพื้นที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ  ประกอบกัน 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในทอ้งถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ  หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดําเนินการใด  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคสี่  และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่
และอํานาจ  ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ  จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได้   

รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ
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ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การเงินและการคลัง  และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  การป้องกันการทุจริต   
และการใช้จา่ยเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๕ 

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้ 
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มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี  
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ  
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก
มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๗) เม่ือมีการลงมติเห็นชอบตาม  (๖)  แล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  และให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด  ๑  บททั่วไป  หมวด  ๒  

พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล 
หรือองค์กรอิสระ  หรือเร่ืองที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้  ก่อนดําเนินการ
ตาม  (๗)  ให้จดัให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  จึงให้ดําเนินการตาม  (๗)  ต่อไป 
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(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม  (๗)  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือของทั้งสองสภารวมกัน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๗)  ขัดต่อมาตรา  ๒๕๕  หรือมีลักษณะตาม  (๘)  และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

หมวด  ๑๖ 

การปฏิรูปประเทศ 
 

 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม  และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ํา 
(๓) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในดา้นต่าง  ๆ  ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
 (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน  และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอสิระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ  ความคุ้มค่า  และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
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 (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ  และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับ 

อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล  โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน  และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจําเป็น  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ  และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ  และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าที่  อํานาจ  และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม  และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง  และโยกย้าย  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพ  

และภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของตน   
จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่   

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  อย่างย่ังยืน  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ที่ทนัสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 

 (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 

 (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและย่ังยืน   
โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ  รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ี  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  

การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี   
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ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหน่ึง  และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูป 
โดยอาศัยหน้าที่และอํานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  (๔)  
ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  เป็นประธาน 

(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตํารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย  
มีจาํนวนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เป็นกรรมการ   

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  มีจํานวนเท่ากับกรรมการตาม  (๒)  เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  

ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ.  ด้านการศึกษา  ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ ยั งไ ม่ มีสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้   
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภาต่อไป  และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามลําดับ  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ที่จดัขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ   นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕) 

(๒) มาตรา  ๑๐๑  ยกเว้น 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  

(๑๔)  และ  (๑๕) 

 (ข) กรณีตาม  (๗)  เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  และในส่วนที่เก่ียวกับ
มาตรา  ๑๘๔  (๑) 

(๓) มาตรา  ๑๐๘  ยกเว้น  ก.  คุณสมบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  และ  ข.  ลักษณะต้องห้าม
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๗)  แต่เฉพาะกรณีตาม  (๑)  นั้น  ไม่รวมส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๓)  และ  (๑๕) 

มิให้นํามาตรา  ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มิให้นํามาใช้บังคับแก่

การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  ข้าราชการการเมืองที่ตั้งข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๕  หรือสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาตติามมาตรานี้ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามวรรคหน่ึง  
ให้อํานาจของประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
เป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  หากมีตําแหน่งว่างลง  หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามวรรคสอง  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

เม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีทีบ่ริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่  และให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่ 
การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
สําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๐  ยกเว้น  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  

และ  (๑๕)  และต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๗๐  ยกเว้น  (๓)  และ  (๔)  แต่ในกรณีตาม  (๔)  

เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  และยกเว้นมาตรา  ๑๗๐  (๕)   

เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘๔  (๑) 

การดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  
แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

ให้นํ าความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้ บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕๙ 



หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด  ๑๖  

การปฏิรูปประเทศ  มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ได้   
ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ  และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพีิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทําร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
และต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง  แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๓ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหน่ึงเพิ่มขึ้นก็ได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 



หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  เม่ือได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ   

เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ   
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เ ก่ียวข้อง   
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง   
หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย  
ฝ่ายละห้าคน  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว  ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑   

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย  ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคสอง   

มาตรา ๒๖๘ ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗  (๑)  (๒)  (๓)  

และ  (๔)  มีผลใช้บังคับแล้ว 
มาตรา ๒๖๙ ในวาระเร่ิมแรก  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยห้าสิบคน   

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหา 
และแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  
จํานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๒๖๘  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 
สี่ร้อยคน  ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดแล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ได้จํานวนห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวนห้าสิบคน  
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  
จาํนวนห้าสิบคน  ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา  ๒๖๘ 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๖)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้ 
นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๒)  มาตรา  ๑๘๔  (๑)  และมาตรา  ๑๘๕  มาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑)  (ค)  
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อน
รายช่ือบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง   
เม่ือพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแตง่ตั้งเป็นสมาชิกวุฒสิภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวฒุิสภาด้วย  
และให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 



หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  ต่อไป  

และให้นําความในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้วุฒิสภา

ตามมาตรา  ๒๖๙  มีหน้าที่และอํานาจติดตาม  เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการน้ี  ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้เสนอ 
และพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราข้ึนเพื่อดําเนินการ
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖   

การปฏิรูปประเทศ  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา  อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้วินจิฉัย  การย่ืนคําร้องดังกล่าวต้องย่ืนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินัน้แล้วเสร็จ 

เม่ือประธานรัฐสภาได้รับคําร้องตามวรรคสาม  ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง  ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเอง
ระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ  เพื่อวินิจฉัย   

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด  และให้ประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙  การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒)  หรือ  (๓)  ให้กระทํา
โดยทีป่ระชุมร่วมกันของรัฐสภา  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินัน้เก่ียวกับ 

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  เฉพาะเม่ือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่ มี รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้   การให้ 
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต่ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคหน่ึง  ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และ 
มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  ต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหน่ึง  หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง 
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  
และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้  ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  หรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗   

ใช้บังคับแล้ว  การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗  การพ้นจากตําแหน่ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 



หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นองค์กรตามมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  และ 
ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดําเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๒๑๙  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพน้จากตําแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  
ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ที่ตัง้ขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  

และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
และคณะกรรมการอัยการ  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๔๘  วรรคสี่  
ห้ามมิให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  
หรือดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไรหรือรายได้ 
มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดําเนินการ
ให้จัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น 



หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน  แต่ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย 
สี่สิบวันตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง 
ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ   ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง 
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พมิพท์ี ่: ส านักการพมิพ ์ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  

 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
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......................................................................................................................................................................................... 
               ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                            (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                นกัจัดการงานทัว่ไป                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์                                                                                                                
       วันท่ี....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔.....                                    วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายสนั่น  เทียนทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                 วันท่ี.... ๒๕....พฤศจิกายน......๒๕๖๔... 
 
 


