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ค าอธิบาย 

 

การปกครอง 

 

การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 

กำรจดัระเบยีบกำรบรหิำรรำชกำรของประเทศเป็นกำรบรหิำรจดักำรแบบหนึ่ง 
เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย ควำมผำสุก และควำมสะดวกแก่ประชำชน ปัจจุบนันี้ 
มแีนวควำมคดิกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิสมยัใหม่ (New Public Management) ทีเ่น้น
ประสทิธภิำพและควำมตอ้งกำรของประชำชน  

กฎหมำยเกี่ยวกบักำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรมขีึน้มำเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ทีใ่ช้
บงัคบักบัรฐั ซึ่งจะมสีำระส ำคญัในกำรวำงระเบยีบกำรบรหิำรภำยในประเทศ โดยวธิกีำร
แบ่งอ ำนำจกำรบริหำรงำนตัง้แต่ระดบัสูงสุดจนถึงระดบัล่ำงสุด และเป็นกำรก ำหนด
อ ำนำจและหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรเป็นผูใ้ชอ้ ำนำจทำงบรหิำร ซึ่งโดยทัว่ไปกำรจดั
ระเบยีบกำรบรหิำรรำชกำรสำมำรถแบ่งออกได ้๒ ประเภท คอื  

๑. การปกครองแบบรวมอ านาจ (Centralization) หมำยถงึ กำรจดัระเบยีบ
กำรปกครองโดยรวมอ ำนำจกำรปกครองทัง้หมดไว้ที่ส่วนกลำง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในส่วนกลำงและส่วนภูมภิำคไดร้บักำรแต่งตัง้ถอดถอนและบงัคบับญัชำจำกส่วนกลำง
เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ส่วนกลำงก ำหนดขึ้น เช่น กำรปกครองที่แบ่ง 
ส่วนรำชกำรออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั เป็นตน้ 

๒. การปกครองแบบกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) หมำยถึง  
กำรจดัระเบียบกำรปกครองโดยวธิีกำรยกฐำนะท้องถิ่นหนึ่งขึ้นเป็นนิติบุคคลต่ำงหำก 
แลว้ใหท้อ้งถิน่นัน้ด ำเนินกำรปกครองตนเองอย่ำงอสิระโดยกำรบรหิำรส่วนกลำงจะไม่เขำ้
มำบังคับบัญชำใด ๆ นอกจำกคอยก ำกับดูแล (Tutelle) ให้ท้องถิ่นนั ้นด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ภำยในขอบเขตของกฎหมำยจัดตัง้ องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่เท่ำนัน้ เช่น กำรปกครองของเทศบำล หรอืองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เป็นตน้ 

อย่ำงไรกต็ำม หลกักำรทัง้ ๒ ประกำรขำ้งต้น จะตอ้งไม่สบัสนกับกำรทีร่ำชกำร
บรหิำรส่วนกลำงแบ่งส่วนงำนไปด ำเนินกำรในส่วนภูมภิำค (Deconcentralization) 

กำรจัด ระ เบี ย บ กำรบ ริห ำรร ำชกำรที่ ใช้ อยู่ ใน ปั จ จุบั น เป็ น ไปต ำม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีกำรจดัระเบียบ
บรหิำรรำชกำรเป็น ๓ ระดบั คอื 

- รำชกำรบรหิำรส่วนกลำง 

- รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค และ 
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๒ 

- รำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่  
ซึ่งครอบคลุมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทีร่บัผดิชอบงำนบรกิำรสำธำรณะทัว่ประเทศ 

กำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำรในแต่ละระดับมีหลกักำรและเหตุผล รวมทัง้วิธีกำรจัด 
ส่วนรำชกำรแตกต่ำงกนัไป 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง เป็นกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรโดยให้อ ำนำจ
ตัดสินใจอยู่กับหน่วยงำนในส่วนกลำง ซึ่งมีกำรจดัส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ลดหลัน่ลงไป
ตำมล ำดบั ไดแ้ก่ ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวงซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกระทรวง 
ทบวงซึ่งสงักัดส ำนักนำยกรฐัมนตรี หรอืกระทรวงและกรม และมสีำยกำรบงัคบับญัชำ
ลดหลัน่ลงไปตำมระดบัต ำแหน่งในส่วนรำชกำร ส ำหรบักำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง อ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง 
ทบวง กรมมีอย่ำงไร แต่ละส่วนรำชกำรมีใครเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรรับผิดชอบ 
และบงัคบับญัชำสูงสุด หวัหน้ำส่วนรำชกำรมอี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงไรบ้ำง รวมทัง้กรณีรำชกำร
บรหิำรในต่ำงประเทศมใีครเป็นผูร้บัผดิชอบและบงัคบับญัชำสูงสุด และมอี ำนำจหน้ำที่
อย่ำงไร หลกัเกณฑ์กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนและกำรรกัษำรำชกำรแทน 
ของหวัหน้ำส่วนรำชกำรในระดบัต่ำง ๆ เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค เป็นกำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรโดยมอบอ ำนำจ
กำรตัดสินใจให้กับข้ำรำชกำรที่ประจ ำในส่วนภูมิภำคซึ่งเป็นข้ำรำชกำรสงักดัรำชกำร
บรหิำรส่วนกลำงที่ไปปฏิบตัิงำนประจ ำอยู่ในภูมภิำค มกีำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำร
ส่วนภูมิภำคออกเป็น ๒ ระดับ คือ จงัหวดัและอ ำเภอ จังหวัดมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
และอ ำเภอมนีำยอ ำเภอเป็นผู้รบัผดิชอบและบงัคบับญัชำสูงสุด โดยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
และนำยอ ำเภอมอี ำนำจหน้ำที่อย่ำงไร หลกัเกณฑ์กำรมอบหมำยใหผู้้รบัปฏบิตัิรำชกำรแทน
หรือรกัษำรำชกำรแทน รวมทัง้กำรจดัแบ่งส่วนรำชกำรในจังหวดัและอ ำเภออย่ำงไร 
เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

รำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ เป็นกำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรทีเ่ปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร โดยผ่ำนตัวแทนของประชำชน 
ในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บักำรเลอืกตัง้เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
ซึ่งเดมิไดจ้ดัรำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่เป็น ๔ รูปแบบ คอื องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
เทศบำล สุขำภบิำล รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด แต่ปัจจุบนัสุขำภบิำล
ไดถู้กยกเลกิไปแล้ว และมกีำรจดัตัง้รำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่อื่นขึน้มำตำมกฎหมำยเฉพำะ 
ปัจจุบันรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีดังนี้  คือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล  
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๓ 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนครและเมอืงพทัยำ ส ำหรบัประชำชนในทอ้งถิน่
จะมส่ีวนร่วมในกำรปกครองโดยกำรเลอืกตัง้ผูแ้ทนเขำ้ไปบรหิำรงำนในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดเ้พยีงใด ภำรกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ อ ำนำจหน้ำที่
ของผู้บริหำรท้องถิ่น และกำรจัดระเบียบกำรปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบเป็นไปตำมกฎหมำยจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนัน้ ๆ  ทัง้นี้ 
ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ส ำหรบัรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคที่ได้จดัส่วนรำชกำรเป็นจงัหวดัและอ ำเภอนัน้ 
พืน้ทีท่ีเ่ลก็ลงจำกอ ำเภอไดม้กีำรจดัหน่วยกำรบรหิำรงำนระดบัรองลงไปอกีโดยแบ่งพืน้ที่
ในอ ำเภอเป็นต ำบลหลำยต ำบล และแบ่งพืน้ทีใ่นต ำบลเป็นหมู่บ้ำนหลำยหมู่บ้ำน ต ำบลหนึ่ง
ให้มีก ำนันรบัผิดชอบปกครองรำษฎรที่อยู่ในต ำบลนัน้ ส ำหรบัหมู่บ้ำนมีผู้ใหญ่บ้ำน
รบัผดิชอบและปกครองรำษฎรในหมู่บำ้นของตน วธิกีำรแต่งตัง้และกำรออกจำกต ำแหน่ง
ก ำนัน อ ำนำจหน้ำที่ของก ำนันและผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นในต ำบล กำรแต่งตัง้และกำรออก
จำกต ำแหน่งของผูใ้หญ่บ้ำนและผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นในหมู่บ้ำน รวมทัง้หน้ำที่และอ ำนำจ
ของผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นในหมู่บ้ำน กำรรกัษำวนิัยของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่น รำยละเอียดของเรื่องดงักล่ำวจะก ำหนดไว้ในพระราชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ส ำหรบัหมู่บ้ำนบำงหมู่บ้ำนมคีวำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรพฒันำเป็นพเิศษ เนื่องจำกปัญหำดำ้นควำมมัน่คงหรอืควำมสงบ
เรยีบร้อยของหมู่บ้ำน จะมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่แตกต่ำงจำกหมู่บ้ ำนโดยทัว่ไป  
ซึ่งกระทรวงมหำดไทยจะได้ประกำศก ำหนดให้เป็นหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกัน
ตนเองตำมพระราชบญัญัติจดัระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งจะมีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง 
ประกอบดว้ยกรรมกำรโดยต ำแหน่ง เช่น ผูใ้หญ่บ้ำน และกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึ่งไดร้บั
เลือกตัง้จำกรำษฎรในหมู่บ้ำน คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่หลักในกำรบริหำรหมู่บ้ำน 
วำงแผนและโครงกำรพฒันำหมู่บ้ำน รวมทัง้มคีณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประจ ำหมู่บ้ำน
รับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำนภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรกลำง เช่น 
คณะกรรมกำรพฒันำ คณะกรรมกำรป้องกนัและรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย คณะกรรมกำร
สำธำรณสุข เป็นต้น หมู่บ้ำนอำสำพฒันำและป้องกนัตนเองมรีำยได้ส ำหรบักำรบรหิำร
หมู่บำ้นทีก่ระทรวงมหำดไทยและองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัสรรมำให ้ นอกจำกนี้ ยงัมี
กำรก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงนิของหมู่บ้ำน และกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงหรอืคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ โดยนำยอ ำเภอและผู้ว่ำ
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๔ 

รำชกำรจงัหวดั รำยละเอียดต่ำง ๆ ดังกล่ำวก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติจดัระเบียบ
หมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กำรบริหำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ทีก่ ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรในระดบัต่ำง ๆ สำมำรถมอบหมำยใหข้ำ้รำชกำรระดบัรอง
ลงไปปฏิบตัิรำชกำรแทนได้ตำมพระรำชบญัญัติระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ดงักล่ำวแลว้นัน้ กำรมอบหมำยใหม้กีำรปฏบิตัริำชกำรแทนจะต้องปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกด้วย 
ส่วนกำรบริหำรในรำชกำรบริห ำรส่วนภูมิภำคในกรณีของจังหวัดนั ้น  จังหวัด 
จะประกอบดว้ยส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จ ำนวนมำกทีม่ำจำกสงักดัทีแ่ตกต่ำงกนั กำรบรหิำรงำน
ในระดบัจงัหวดัจงึมคีวำมจ ำเป็นต้องบูรณำกำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กำรพฒันำจงัหวดัในดำ้นต่ำง ๆ จะตอ้งมกีำรจดัท ำแผนพฒันำขึน้โดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำ
แผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด  และให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ยื่นค ำขอจัดตัง้งบประมำณได้โดยให้ถือว่ำจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนรำชกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณำกำร กำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัและแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั รวมทัง้กำรยื่น
ค ำขอจดัตัง้งบประมำณจะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ  

และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๑๐ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๓) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่
๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๔) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่
๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๕) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่
๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๑๕๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๔ กนัยำยน ๒๕๓๔ 
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๖ 

(๖) พระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่
๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๗) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๒ ลงวนัที ่๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๘) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่
๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำติ ฉบบัที่  ๔๘ เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕  
ลงวนัที ่๒๘ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

มำตรำ ๓/๑๒  กำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิต์่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ  
ควำมคุม้ค่ำในเชงิภำรกจิแห่งรฐั กำรลดขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน กำรลดภำรกจิและยุบเลกิ
หน่วยงำนทีไ่ม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกจิและทรพัยำกรใหแ้กท่อ้งถิน่ กำรกระจำยอ ำนำจ
ตดัสนิใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  ทัง้นี้ 
โดยมผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงำน 

กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
หรอืปฏบิตัหิน้ำทีต่อ้งค ำนึงถงึหลกักำรตำมวรรคหนึ่ง 

ในกำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร ต้องใชว้ิธกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วม  
ของประชำชน กำรเปิดเผยขอ้มูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  
ทัง้นี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกจิ 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรำนี้ จะตรำพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรสัง่กำรให้ส่วนรำชกำร 
และขำ้รำชกำรปฏบิตักิไ็ด ้

 

มำตรำ ๔  ใหจ้ดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ ดงันี้ 
(๑) ระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนกลำง 

(๒) ระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนภูมภิำค 

(๓) ระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

 
๒ มำตรำ ๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๗ 

มำตรำ ๕  กำรแบ่งรำชกำรออกเป็นส่วนต่ำง ๆ  ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
ใหก้ ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงนิเดอืนโดยค ำนึงถงึคุณภำพและปรมิำณงำนของส่วนรำชกำร
นัน้ ๆ ไวด้ว้ย 

กำรบรรจุและกำรแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย 

 

มำตรำ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

ส่วนที ่๑ 

กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนกลำง 

   
 

มำตรำ ๗  ใหจ้ดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนกลำง ดงันี้ 
(๑) ส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๒) กระทรวง หรอืทบวงซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกระทรวง 

(๓) ทบวง ซึง่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง 

(๔) กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรอืไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรมีฐีำนะเป็นกระทรวง 

ส่วนรำชกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มฐีำนะเป็นนิตบิุคคล 

 

มำตรำ ๘๓  กำรจดัตัง้ กำรรวม หรอืกำรโอนส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ใหต้รำเป็น
พระรำชบญัญตั ิ

กำรจดัตัง้ทบวงโดยให้สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง ให้ระบุกำรสงักัด 
ไวใ้นพระรำชบญัญตัดิว้ย 

กำรจดัตัง้กรมหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็นกรม ซึ่งไม่สงักดั
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง ใหร้ะบุกำรไม่สงักดัไวใ้นพระรำชบญัญตัดิว้ย 

 

 
๓ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๘ 

มำตรำ ๘ ทว๔ิ  กำรรวมหรอืกำรโอนส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ไม่ว่ำจะมีผล
เป็นกำรจัดตัง้ส่วนรำชกำรขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้ำไม่มีก ำรก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำ 
ของขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งเพิม่ขึน้ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ใหร้ะบุอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร กำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำย ซึ่งส่วนรำชกำรหรอืเจ้ำพนักงำนที่มอียู่เดมิ 
กำรโอนขำ้รำชกำรและลูกจำ้ง งบประมำณรำยจ่ำย รวมทัง้ทรพัยส์นิและหนี้สนิเอำไวด้ว้ย 
แลว้แต่กรณี 

ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนและส ำนักงบประมำณมหีน้ำที่
ตรวจสอบดูแลมใิหม้กีำรก ำหนดต ำแหน่งหรอือตัรำของขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งของส่วนรำชกำร 

ทีจ่ดัตัง้ขึ้นใหม่ หรอืทีถู่กรวมหรอืโอนไปตำมวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่ำจะครบก ำหนดสำมปี
นับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหนึ่งมผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘ ตร๕ี  กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 
และในกรณีที่ชื่อต ำแหน่งของขำ้รำชกำรในส่วนรำชกำรนัน้เปลี่ยนไปให้ระบุกำรเปลี่ยน
ชื่อไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำดว้ย 

บทบญัญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั เทศบญัญัติหรอืข้อบัญญัติ
ทอ้งถิ่นอื่น ประกำศ หรอืค ำสัง่ใดทีอ่้ำงถงึส่วนรำชกำรหรอืต ำแหน่งของขำ้รำชกำรทีไ่ด้
ถูกเปลี่ยนชื่อตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำบทบญัญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั  
เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกำศหรือค ำสัง่นั ้นอ้ำงถึงส่วนรำชกำร 
หรอืต ำแหน่งของขำ้รำชกำรทีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อนัน้ 

 

มำตรำ ๘ จตัวำ๖  กำรยุบส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำยุบส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้งบประมำณ
รำยจ่ำยทีเ่หลอือยู่ของส่วนรำชกำรนัน้เป็นอนัระงบัไป ส ำหรบัทรพัยส์นิอื่นของส่วนรำชกำรนัน้
ให้โอนใหแ้ก่ส่วนรำชกำรอื่นหรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั ตำมที่รฐัมนตรซีึ่งเป็นผู้รกัษำกำร

 
๔ มำตรำ ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มำตรำ ๘ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มำตรำ ๘ จัตวำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙ 

ตำมพระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหนึ่งก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีส ำหรบั
วิธีกำรจัดกำรกิจกำร สิทธิและหนี้สินของส่วนรำชกำรนัน้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
พระรำชกฤษฎกีำ 

ขำ้รำชกำรหรอืลูกจ้ำงซึ่งต้องพ้นจำกรำชกำรเพรำะเหตุยุบต ำแหน่ง อนัเนื่อง 
มำแต่กำรยุบส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง นอกเหนือจำกสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 
ตำมกฎหมำยหรือระเบียบข้อบงัคบัอื่นแล้ว ให้ขำ้รำชกำรหรือลูกจ้ำงได้รบัเงนิชดเชย 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหนึ่งดว้ย 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจหรอืหน่วยงำนอื่นของรฐัประสงค์จะรบัโอน
ขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งตำมวรรคสำมกใ็ห้กระท ำได้โดยมใิห้ถือว่ำขำ้รำชกำรหรอืลูกจ้ำง  
ผู้นัน้ได้พ้นจำกรำชกำรตำมวรรคสำม แต่ทัง้นี้ต้องกระท ำภำยในสำมสิบวันนับแต่ 
พระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหนึ่งมผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘ เบญจ๗  พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ ทว ิหรอืมำตรำ ๘ จตัวำ  
ที่มีผลเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรอืยกเลกิบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่จดัตัง้ส่วนรำชกำร 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมำยอื่นที่ เกี่ยวข้อง  
ตำมมำตรำ ๒๓๐ วรรคห้ำ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ให้ระบุให้ชดั เจน 
ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประกำรใด  
ในกฎหมำยนัน้ 

 

มำตรำ ๘ ฉ๘  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรฐัมนตร ีกรม หรอืส่วนรำชกำร
ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่
ของแต่ละส่วนรำชกำรไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 

 
๗ มำตรำ ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘ มำตรำ ๘ ฉ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔ )  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร (กอ.รมน.) มฐีำนะเป็นส่วนรำชกำร

รูปแบบเฉพำะอยู่ภำยใต้กำรบงัคบับญัชำขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดที่
ก ำหนดให ้กอ.รมน. มฐีำนะเป็นส่วนรำชกำรระดบักรม  ดงันัน้ กำรแบ่งส่วนงำนและกำรก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนงำนภำยในของ กอ.รมน. จึงไม่สำมำรถออกเป็นกฎกระทรวงหรอืประกำศโดยอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๘ ฉ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๑/๒๕๕๒) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๐ 

ให้รฐัมนตรเีจ้ำสงักัดของส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนรำชกำรดงักล่ำว กฎกระทรวงนัน้เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วใหใ้ช้
บงัคบัได ้

 

มำตรำ ๘ สตัต๙  ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและส ำนัก
งบประมำณร่วมกันเสนอควำมเห็นต่อคณะรฐัมนตรีในกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน 
และในกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘ ฉ ในกำรเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนจัดอัตรำก ำลัง  
และส ำนักงบประมำณจดัสรรเงนิงบประมำณใหส้อดคลอ้งเสนอไปในครำวเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๘ อัฏฐ๑๐  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน 
ในทบวงมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยมหำวทิยำลยัหรอืสถำบนันัน้ 

 

หมวด ๑ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

   
 

มำตรำ ๙  กำรจัดระเบียบรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ให้ส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตรบีรรดำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม มฐีำนะเป็นกรม 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๘) 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสถำบนันิตวิทิยำศำสตร ์กระทรวงยุตธิรรมฯ ไม่ไดก้ ำหนดให้
สถำบนันิตวิทิยำศำสตร์ มอี ำนำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจพสิูจน์ทำงนิตวิทิยำศำสตร์ สถำบนัฯ  
ก็ไม่สำมำรถเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจพสิูจน์หลกัฐำนทำงนิติวทิยำศำสตร์ได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๕๐/๒๕๕๑) 

มำตรำ ๘ ฉ และมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดินฯ นัน้ 
เป็นกำรก ำหนดส่วนรำชกำรภำยในกรมทีม่ไิด้มขีอ้จ ำกดัใหก้ ำหนดได้เฉพำะกองเท่ำนัน้ แต่อำจก ำหนด
ส่วนรำชกำรรปูแบบอื่นตำมควำมจ ำเป็นในกำรจดัโครงสรำ้งของแต่ละกรมได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๑/๒๕๕๐) 

๙ มำตรำ ๘ สัตต เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐ มำตรำ ๘ อัฏฐ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีอำจจัดให้มีส่วนรำชกำรเป็นกำรภำยในขึ้นตรงต่อ
นำยกรฐัมนตรเีพื่อท ำหน้ำที่จดัท ำนโยบำยและแผน ก ำกบั เร่งรดั และติดตำมนโยบำย
และแผนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมนโยบำยที่คณะรฐัมนตรกี ำหนดหรอือนุมตัิ เพื่อกำรนี้
นำยกรฐัมนตรีจะสัง่ให้กรมหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม  
ในส ำนักนำยกรฐัมนตรจีดัท ำกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐  ส ำนักนำยกรฐัมนตรมีอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรมีนีำยกรฐัมนตรเีป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรและรบัผดิชอบ
ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิข์องงำนในส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ให้สอดคล้องกบันโยบำยที่คณะรฐัมนตรีแถลงไวต้่อรฐัสภำหรอืที่คณะรฐัมนตรกี ำหนด
หรอือนุมตัิ โดยจะให้มีรองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรเีป็น
ผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรกไ็ด๑้๑ 

ในกรณีที่มีรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หรือมีทัง้รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรี กำรสัง่และกำร
ปฏบิตัริำชกำรของรองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรใีห้เป็นไป
ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย๑๒ 

ในระหว่ำงที่คณะรฐัมนตรีต้องอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ
คณะรฐัมนตรีที่ตัง้ขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่เพรำะนำยกรัฐมนตรีตำย ขำดคุณสมบัต ิ 
ต้องค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุก สภำผูแ้ทนรำษฎรมมีตไิม่ไวว้ำงใจ ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำ
ควำมเป็นรฐัมนตรขีองนำยกรฐัมนตรสีิน้สุดลง หรอืวุฒสิภำมมีตใิหถ้อดถอนจำกต ำแหน่ง  
ให้คณะรฐัมนตรมีอบหมำยให้รองนำยกรฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิหน้ำที่แทน
นำยกรฐัมนตร ีถ้ำไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรฐัมนตรหีรอืมแีต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได ้
ใหค้ณะรฐัมนตรมีอบหมำยใหร้ฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน๑๓ 

ในระหว่ำงที่คณะรฐัมนตรีต้องอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ
คณะรฐัมนตรทีี่ตัง้ขึ้นใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที่ ให้คณะรฐัมนตรดีงักล่ำวอ ำนวยควำมสะดวก 

 
๑๑ มำตรำ ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒ มำตรำ ๑๐ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มำตรำ ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒ 

ให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรใด ๆ เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรบัแนวทำงกำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิจำกนำยกรฐัมนตรคีนใหม่มำเตรยีมกำรด ำเนินกำรได้๑๔ 

 

มำตรำ ๑๑  นำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำลมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) ก ำกับโดยทัว่ไปซึ่งกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ เพื่อกำรนี้จะสัง่ให้รำชกำร

ส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค และส่วนรำชกำรซึ่งมหีน้ำทีค่วบคุมรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 
ชีแ้จง แสดงควำมคดิเหน็ ท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรปฏบิตัริำชกำร ในกรณีจ ำเป็นจะยบัยัง้
กำรปฏิบัติรำชกำรใด ๆ ที่ขดัต่อนโยบำยหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ ำนำจ 
สัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค 
และรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) มอบหมำยให้รองนำยกรฐัมนตรกี ำกับกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวง 
หรอืทบวงหนึ่งหรอืหลำยกระทรวงหรอืทบวง 

(๓) บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรฝ่ำยบรหิำรทุกต ำแหน่งซึ่งสงักดักระทรวง ทบวง 
กรม และส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเป็นกรม 

(๔) สัง่ใหข้ำ้รำชกำรซึ่งสงักดักระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมำปฏบิตัริำชกำรส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีโดยจะให้ขำดจำกอตัรำเงนิเดอืนทำงสงักดัเดมิหรอืไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้
ขำดจำกอตัรำเงนิเดือนทำงสงักดัเดมิ ใหไ้ด้รบัเงนิเดอืนในส ำนักนำยกรฐัมนตรใีนระดบั 
และขัน้ทีไ่ม่สงูกว่ำเดมิ 

(๕)๑๕ แต่งตัง้ขำ้รำชกำรซึง่สงักดักระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งของ
อีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจำกกระทรวง ทบวง กรมเดิม  
ในกรณีเช่นว่ำนี้ใหข้ำ้รำชกำรซึ่งไดร้บัแต่งตัง้มฐีำนะเสมอืนเป็นขำ้รำชกำรสงักดักระทรวง 
ทบวง กรม ซึง่ตนมำด ำรงต ำแหน่งนัน้ทุกประกำร แต่ถ้ำเป็นกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรตัง้แต่
ต ำแหน่งอธบิดหีรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตร  ี

 
๑๔ มำตรำ ๑๐ วรรคห้ำ เพิ่ มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๕ ควำมเป็นขำ้รำชกำรประเภทเดมิของผูถู้กสัง่แต่งตัง้จะเปลีย่นเป็นขำ้รำชกำรประเภทใหม่

ทีต่นไปด ำรงต ำแหน่งหรอืไม่นัน้ ต้องพจิำรณำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรประเภทใหม่นัน้ 
หำกผูถู้กสัง่แต่งตัง้ได้รบักำรบรรจุเป็นขำ้รำชกำรประเภทใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำร
ประเภทใหม่ ก็ย่อมพ้นจำกฐำนะควำมเป็นข้ำรำชกำรประเภทเดิม แต่หำกมิได้รบักำรบรรจุให้เป็น
ข้ำรำชกำรประเภทใหม่ก็ยงัมีฐำนะควำมเป็นข้ำรำชกำรประเภทเดิมอยู่ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๕/๒๕๓๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๓ 

(๖) แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒเิป็นประธำนทีป่รกึษำ ทีป่รกึษำ หรอืคณะทีป่รกึษำของ
นำยกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมกำรเพื่อปฏิบัติรำชกำรใด ๆ และก ำหนดอัตรำ 
เบีย้ประชุมหรอืค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ 

(๗) แต่งตัง้ขำ้รำชกำรกำรเมอืงใหป้ฏบิตัริำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตร  ี

(๘) วำงระเบียบปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไป 
โดยรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอื่น 

(๙) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำย 

ระเบยีบตำม (๘) เมื่อคณะรฐัมนตรใีหค้วำมเหน็ชอบแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีทีน่ำยกรฐัมนตรเีป็นผูบ้งัคบับญัชำส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่อ
อย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็นกรม แต่มไิดส้งักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืทบวง นำยกรฐัมนตรี
จะมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี หรือรฐัมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีปฏิบัติ
รำชกำรแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๓  ส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำร
ทำงกำรเมอืง มเีลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรเีป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบใน
กำรปฏิบตัิรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตร ีและให้มีรองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง 

และรองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยบรหิำร เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัิรำชกำรและจะใหม้ี
ผูช้่วยเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรดว้ยกไ็ด ้

ใหเ้ลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรแีละรองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง เป็น
ขำ้รำชกำรกำรเมอืง และใหร้องเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยบรหิำร และผูช้่วยเลขำธกิำร
นำยกรฐัมนตร ีเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

 

มำตรำ ๑๔  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร  
ของคณะรัฐมนตรี รัฐสภำ และรำชกำรในพระองค์ มีเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบในกำรปฏิบตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี
และให้มรีองเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรีเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบตัิรำชกำร และจะให้มผีู้ช่วย
เลขำธกิำรคณะรฐัมนตรเีป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรดว้ยก็ได ้

ให้เลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีรองเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีและผูช้่วยเลขำธกิำร
คณะรฐัมนตร ีเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๔ 

มำตรำ ๑๕๑๖  ในส ำนักนำยกรฐัมนตร ีอำจมส่ีวนรำชกำรทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชำขึน้ตรง
ต่อนำยกรฐัมนตรไีดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

มำตรำ ๑๖  ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีนอกจำกมนีำยกรฐัมนตร ีรองนำยกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ีใหม้ปีลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรคีนหนึ่งมอี ำนำจ
หน้ำทีด่งันี้ 

(๑) รบัผดิชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในส ำนักนำยกรฐัมนตร ีก ำหนดแนวทำง
และแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักนำยกรฐัมนตร ีและล ำดบัควำมส ำคญัของแผนกำร
ปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตรใีหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่
นำยกรฐัมนตรกี ำหนด รวมทัง้ก ำกบั เร่งรดั ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำร
ของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตรี 
รองจำกนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ยกเวน้ขำ้รำชกำรของส่วนรำชกำรซึง่หวัหน้ำส่วนรำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี

(๓) เป็นผู้บงัคบับญัชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละ
รบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ในกำรปฏบิตัริำชกำรของปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรตีำมวรรคหนึ่ง ใหม้รีองปลดั
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ ช่วยปลัดส ำนัก
นำยกรฐัมนตรเีป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที่มีรองปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืผู้ช่วยปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี
หรอืมทีัง้รองปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละผู้ช่วยปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีให้รองปลดั
ส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืผู้ช่วยปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรเีป็นผู้บงัคบับญัชำข้ำรำชกำร 
และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรรองจำกปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ใหป้ลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีรองปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีและผูช้่วยปลดัส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั และใหร้องปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีผูช้่วย
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีมอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีป่ลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรกี ำหนดหรอืมอบหมำย 

 
๑๖ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕ 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๙/๑ มำใช้บังคบัแก่รำชกำรของส ำนักนำยกรฐัมนตร ี 
ในส่วนที่เกี่ยวกับส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรีและส่วนรำชกำรที่ มิได้ขึ้นตรง 
ต่อนำยกรฐัมนตรดีว้ยโดยอนุโลม๑๗ 

 

มำตรำ ๑๗  ส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรมีอี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบัรำชกำร
ประจ ำทัว่ไปของส ำนักนำยกรฐัมนตร ีและรำชกำรที่คณะรฐัมนตรมีิได้ก ำหนดให้เป็น
หน้ำทีข่องกรมใดกรมหนึ่งในสงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรโีดยเฉพำะ รวมทัง้ก ำกบัและเร่งรดั
กำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตร ีให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง 
และแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักนำยกรฐัมนตร ียกเวน้รำชกำรของส่วนรำชกำรซึ่งกฎหมำย
ก ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี

ในกรณีที่ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตัง้
ส ำนักงำนปลดัทบวงตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสำม จะใหส้ ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี
ท ำหน้ำทีส่ ำนักงำนปลดัทบวงดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๒ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรในกระทรวงหรอืทบวง 

   
 

มำตรำ ๑๘  ใหจ้ดัระเบยีบรำชกำรของกระทรวงดงันี้ 
(๑) ส ำนักงำนรฐัมนตร ี

(๒) ส ำนักงำนปลดักระทรวง 

(๓) กรม หรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มี
ควำมจ ำเป็นจะไม่แยกส่วนรำชกำรตัง้ขึน้เป็นกรมกไ็ด ้

ให้ส่วนรำชกำรตำม (๒) และส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นตำม (๓) มฐีำนะ
เป็นกรม 

กระทรวงใดมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีส่วนรำชกำรเพื่อท ำหน้ำที่จ ัดท ำนโยบำยและ 
แผนก ำกับ เร่งรัด และติดตำมนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง จะจัด
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรเีพื่อให้มสี ำนักนโยบำยและแผนเป็นส่วน
รำชกำรภำยใน ขึน้ตรงต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกไ็ด ้

 
๑๗ มำตรำ ๑๖ วรรคหำ้ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๖ 

ในกระทรวงจะตรำพระรำชกฤษฎกีำจดัตัง้ส่วนรำชกำรเพื่อรบัผดิชอบภำระหน้ำทีใ่ด
โดยเฉพำะซึ่งไม่มฐีำนะเป็นกรมแต่มผีู้บงัคบับญัชำของส่วนรำชกำรดงักล่ำวเป็นอธบิดหีรอื
ต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้ให้อธิบดีหรือผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นดงักล่ำวมอี ำนำจหน้ำทีส่ ำหรบัส่วนรำชกำรนัน้เช่นเดยีวกบัอธบิด ี
ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกระทรวงท ำหน้ำที่
คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกรม ส ำหรบัส่วนรำชกำรนัน้๑๘ 

กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสี่ใหก้ระท ำไดใ้นกรณีเป็นกำรยุบ รวม หรอืโอน
กรมในกระทรวงใดมำจดัตัง้เป็นส่วนรำชกำรตำมวรรคสีใ่นกระทรวงนัน้หรอืกระทรวงอื่น 
โดยไม่มกีำรก ำหนดต ำแหน่งหรอือตัรำของขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งเพิม่ขึน้ และใหน้ ำควำม
ในมำตรำ ๘ ทว ิและมำตรำ ๘ เบญจ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม๑๙ 

กำรแต่งตัง้อธบิดหีรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรตำมวรรคสี่ 
ให้รฐัมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้น ำเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่ อพิจำรณำอนุมัติ และให้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบัสูงตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ๒๐ 

ก่อนทีค่ณะรฐัมนตรจีะใหค้วำมเหน็ชอบในร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจดัตัง้ส่วนรำชกำร
ตำมวรรคสี่ของกระทรวงใด ให้นำยกรฐัมนตรส่ีงร่ำงพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวต่อสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำเพื่อทรำบ๒๑ 

ให้น ำควำมในวรรคสี่ วรรคห้ำ วรรคหก และวรรคเจ็ด มำใช้บังคับกับส ำนัก
นำยกรฐัมนตรแีละทบวงตำมหมวด ๓ โดยอนุโลม๒๒ 

 
๑๘ มำตรำ ๑๘ วรรคสี่ เพิม่โดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มำตรำ ๑๘ วรรคหำ้ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ส ำนักบรหิำรงำนกำรศกึษำนอกโรงเรยีนเป็นส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนปลดักระทรวง 

กระทรวงศกึษำธกิำร ไม่มฐีำนะเป็นกรม กระทรวงศกึษำธกิำรจงึไม่สำมำรถด ำเนินกำรยุบ รวม หรอืโอน
ส่วนรำชกำรดงักล่ำวเพื่อมำจดัตัง้เป็นส่วนรำชกำรซึ่งไม่มฐีำนะเป็นกรม แต่มผีู้บงัคบับญัชำของส่วน
รำชกำรเป็นอธิบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธิบดีได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๘/๒๕๔๗) 

๒๐ มำตรำ ๑๘ วรรคหก เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๑ มำตรำ ๑๘ วรรคเจด็ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗ 

มำตรำ ๑๙๒๓  กระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

กำรจดัระเบียบรำชกำรในกระทรวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกำรจดัระเบียบรำชกำรในกระทรวงที่เกี่ยวกับ
กำรทหำร และกำรศกึษำ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้๒๔ 

 

มำตรำ ๑๙/๑๒๕  ใหป้ลดักระทรวง หวัหน้ำกลุ่มภำรกจิและหวัหน้ำส่วนรำชกำร
ตัง้แต่ระดบักรมขึ้นไป วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรพัยำกรของส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ในกระทรวงร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพ ควำมคุม้ค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยของ
กระทรวง 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หวัหน้ำส่วนรำชกำรและหวัหน้ำ
กลุ่มภำรกิจดังกล่ำวจะมีมติให้น ำงบประมำณที่แต่ละส่วนรำชกำรได้รับจัดสรรมำ
ด ำเนินกำรและใชจ้่ำยร่วมกนักไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๐๒๖  ภำยใต้บังคับบทบัญญัติมำตรำ ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มี
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บงัคับบญัชำข้ำรำชกำร และรบัผิดชอบในกำร
ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสมัฤทธิข์องงำนในกระทรวงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย

 
๒๒ มำตรำ ๑๘ วรรคแปด เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓ มำตรำ ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรำชกำร

บรหิำรส่วนกลำง และมไิด้เป็นส่วนรำชกำรในกระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยตีำมพระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จงึมใิช่รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค หรอืรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น แต่เป็นหน่วยงำนของรฐัซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติพฒันำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยฯี (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๔๑/๒๕๔๘) 

๒๕ มำตรำ ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๖ มำตรำ ๒๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรไม่มอี ำนำจหน้ำที่เท่ำรฐัมนตรวี่ำกำร แต่จะมีอ ำนำจหน้ำที่ได้เพยีง
เท่ำที่ร ัฐมนตรีว่ำกำรมอบหมำย แต่หำกเมื่อใดรฐัมนตรีช่วยว่ำกำรเข้ำรกัษำรำชกำรในต ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่ำกำร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรนั ้นก็มีอ ำนำจและหน้ำที่ เช่นรัฐมนตรีว่ำกำรทุกประกำร  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๕๒/๒๔๙๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘ 

ที่คณะรฐัมนตรแีถลงไว้ต่อรฐัสภำหรือที่คณะรฐัมนตรกี ำหนด หรอือนุมัติ โดยจะให้มี
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรกไ็ด้ 

ในกรณีที่มีรฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง กำรสัง่หรือกำรปฏิบัติรำชกำรของ
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมอบหมำย 

ในกรณีที่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเป็นผู้บังคบับัญชำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็นกรม แต่มไิดส้งักดักระทรวง รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงจะมอบหมำยให้
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงปฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๑๒๗  ในกระทรวงใหม้ปีลดักระทรวงคนหนึ่งมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
(๑)๒๘ รบัผดิชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในกระทรวง แปลงนโยบำยเป็นแนวทำง

และแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำกับกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์และประสำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้มีเอกภำพ
สอดคล้องกนั รวมทัง้เร่งรดั ติดตำม และประเมนิผลกำรปฏิบตัริำชกำรของส่วนรำชกำร
ในกระทรวง 

(๒) เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงรองจำกรฐัมนตร ี

(๓)๒๙ เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรในส ำนักงำนปลดักระทรวง และรบัผดิชอบ
ในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนปลดักระทรวง 

 
๒๗ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๘ ปลดักระทรวงกำรคลงัมอี ำนำจสัง่ใหข้้ำรำชกำรกรมสรรพสำมติไปช่วยปฏิบตัิรำชกำรที่

กรมศุลกำกรได้ แต่กำรมคี ำสัง่ดงักล่ำวไม่มผีลให้ผูไ้ปช่วยปฏิบตัริำชกำรมฐีำนะเป็นพนักงำนศุลกำกร
หรอืพนักงำนตำมกฎหมำยศุลกำกร อธบิดกีรมศุลกำกรจงึไม่อำจแต่งตัง้ขำ้รำชกำรซึง่ไดร้บัค ำสัง่ใหไ้ป
ช่วยปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวนั ้น  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยศุลกำกรได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๘๒/๒๕๔๔) 

๒๙ กำรที่กระทรวงกำรคลงัแต่งตัง้ใหข้ำ้รำชกำรเป็นผู้แทนกระทรวงกำรคลงัในคณะกรรมกำร
องค์กำรคลงัสนิคำ้ เป็นกรณีที่ส่วนรำชกำรมอบหมำยใหข้้ำรำชกำรปฏิบตัหิน้ำที่รำชกำรของกระทรวง 
โดยอำศยัอ ำนำจบงัคบับญัชำตำมมำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๑ เมื่อปลดักระทรวงกำรคลงัยงัมไิด้อนุมตัิ
ให้มกีำรเปลี่ยนแปลงผู้แทนกระทรวงกำรคลงัในคณะกรรมกำรองค์กำรคลงัสนิค้ำ กรณีจึงต้องถือว่ำ
ขำ้รำชกำรผูน้ัน้ยงัคงเป็นผู้แทนกระทรวงกำรคลงัซึ่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรองค์กำรคลงัสนิค้ำ
เรื่อยมำ แม้จะได้ยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนกรรมกำรองค์กำรคลังสินค้ำแล้ ว (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๙/๒๕๕๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๙ 

ในกำรปฏบิตัริำชกำรของปลดักระทรวงตำมวรรคหนึ่ง จะใหม้รีองปลดักระทรวง
คนหนึ่งเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรตำมทีป่ลดักระทรวงมอบหมำยกไ็ด ้

ภำยในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรระดบักรมตัง้แต่ 
สองส่วนรำชกำรขึ้นไปอยู่ภำยใต้กลุ่มภำรกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภำรกิจ 
มผีูด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดคีนหนึ่งเป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิรบัผดิชอบรำชกำรและ
บงัคบับญัชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกิจนัน้ โดยปฏิบตัิรำชกำรขึ้นตรง 
ต่อปลดักระทรวงหรอืขึ้นตรงต่อรฐัมนตรตีำมที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที ่
ขึ้นตรงต่อรฐัมนตรตี้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อปลัดกระทรวงตำมที่ก ำหนดโดย
กฎกระทรวง 

ในกลุ่มภำรกิจเดียวกัน หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอำจก ำหนดให้ ส่วนรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรระดบักรมแห่งหนึ่งปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวกบัสำรบรรณ บุคลำกร กำรเงนิ กำรพสัดุ 
หรอืกำรบรหิำรงำนทัว่ไปใหแ้ก่ส่วนรำชกำรแห่งอื่นภำยใตก้ลุ่มภำรกจิเดยีวกนักไ็ด ้

กระทรวงใดมิได้จัด ให้มีก ลุ่มภำรกิจ  และมีปริม ำณ งำนมำก จะให้มี 
รองปลดักระทรวงเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรเพิม่ขึน้เป็นสองคนกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ระทรวงใดมกีำรจดักลุ่มภำรกจิ จะใหม้รีองปลดักระทรวงเพิม่ขึน้เป็น
หวัหน้ำกลุ่มภำรกิจก็ได้ และให้อ ำนำจหน้ำที่ของปลดักระทรวงที่เกี่ยวกบัรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกจิเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องหวัหน้ำกลุ่มภำรกจินัน้  ทัง้นี้ เวน้แต่จะมี
กฎกระทรวงก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น๓๐ 

กระทรวงใดมภีำรกจิเพิม่ขึน้ และมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ตอ้งมรีองปลดักระทรวง
มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในวรรคห้ำหรอืวรรคหก คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรจะร่วมกนัอนุมตัิใหก้ระทรวงนัน้มรีองปลดักระทรวง
เพิม่ขึน้เป็นกรณีพเิศษโดยจะก ำหนดเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลำไวด้ว้ยหรอืไม่กไ็ด้๓๑ 

 
๓๐ รองปลดักระทรวงผู้เป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจย่อมเป็นผู้บังคบับญัชำส่วนรำชกำรในกลุ่ม

ภำรกจิเช่นเดยีวกบัปลดักระทรวง แต่เนื่องจำกรองปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิยงัคงมฐีำนะ
เป็นรองปลัดกระทรวงอยู่ด้วย ปลัดกระทรวงจึงอำจมีค ำสัง่มอบหมำยให้เป็นผู้บังคบับัญชำในส่วน
รำชกำรอื่นตำมมำตรำ ๒๑ วรรคสอง ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๙/๒๕๕๒) 

อ ำนำจของปลดักระทรวงในส่วนทีเ่กีย่วกบัรำชกำรทีอ่ยู่ในกลุม่ภำรกจิย่อมเป็นอ ำนำจของ
รองปลดักระทรวงผู้เป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจินัน้ด้วย แต่หำกเป็นอ ำนำจหน้ำที่ที่เกดิจำกกำรมอบหมำย
เป็นกำรเฉพำะตวั ย่อมไม่ตกเป็นอ ำนำจของรองปลดักระทรวงผู้เป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๙/๒๕๔๕) 

๓๑ มำตรำ ๒๑ วรรคเจด็ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐ 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรจดัให้มี
กำรประชุมพจิำรณำร่วมกนั โดยกรรมกำรแต่ละฝ่ำยจะตอ้งมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
จงึจะเป็นองคป์ระชุม และในกำรออกเสยีงลงมตจิะตอ้งไดค้ะแนนเสยีงของกรรมกำรแต่ละ
ฝ่ำยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรฝ่ำยดงักล่ำวที่มำประชุม แล้วให้น ำมติดงักล่ำวเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิำรณำต่อไป๓๒ 

 

มำตรำ ๒๒  ส ำนักงำนรฐัมนตรมีีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง 
มีเลขำนุกำรรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และ
รบัผดิชอบในกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนักงำนรฐัมนตรขีึ้นตรงต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 
และจะใหม้ผีูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรซีึง่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็น
ผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำรแทนเลขำนุกำรรฐัมนตรกีไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๓  ส ำนักงำนปลดักระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำ
ทัว่ไปของกระทรวง และรำชกำรทีค่ณะรฐัมนตรมีไิดก้ ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีข่องกรมใดกรมหนึ่ง
ในสงักดักระทรวงโดยเฉพำะ รวมทัง้ก ำกบัและเร่งรดักำรปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำร
ในกระทรวงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยแนวทำง และแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของกระทรวง 

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสงักัดและยงัไม่สมควรจดัตัง้ส ำนักงำนปลดัทบวง 

ตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสำม จะใหส้ ำนักงำนปลดักระทรวงท ำหน้ำทีส่ ำนักงำนปลดัทบวงดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๔  กำรจดัระเบยีบรำชกำรในทบวงซึ่งมฐีำนะเทยีบเท่ำกระทรวง ใหอ้นุโลม
ตำมกำรจดัระเบยีบรำชกำรของกระทรวงซึง่บญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๑๘ ถงึมำตรำ ๒๓ 

 

หมวด ๓ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรในทบวงซึง่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง 

   
 

มำตรำ ๒๕  รำชกำรส่วนใดซึ่งโดยสภำพและปริมำณของงำนไม่เหมำะสม 

ที่จะจัดตัง้เป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง จะจัดตัง้เป็นทบวงสังกัด 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง เพื่อใหม้รีฐัมนตรวี่ำกำรทบวงเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร 
และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของทบวงกไ็ด ้และใหจ้ดัระเบยีบรำชกำรในทบวงดงันี้ 

(๑) ส ำนักงำนรฐัมนตร ี

 
๓๒ มำตรำ ๒๑ วรรคแปด เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑ 

(๒) ส ำนักงำนปลดัทบวง 

(๓) กรม หรอืส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงทบวงซึ่งเห็นว่ำไม่มี
ควำมจ ำเป็นจะไม่แยกส่วนรำชกำรตัง้ขึน้เป็นกรมกไ็ด ้

ใหส่้วนรำชกำรตำม (๒) และส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำม (๓) มฐีำนะเป็นกรม 

ในกรณีที่ส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืกระทรวงมทีบวงอยู่ในสงักัด และปรมิำณ และ
คุณภำพของรำชกำรในทบวงยงัไม่สมควรจดัตัง้ส ำนักงำนปลดัทบวง จะให้ส ำนักงำนปลดั
ส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืส ำนักงำนปลดักระทรวงท ำหน้ำทีส่ ำนักงำนปลดัทบวงดว้ยกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๒๖  กำรจดัระเบยีบรำชกำรในทบวงหนึ่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกำรจดัระเบยีบรำชกำรในทบวงมหำวทิยำลยั  
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ทบวงมอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

 

มำตรำ ๒๗  ภำยใตบ้งัคบับทบญัญตัมิำตรำ ๑๑ ทบวงหนึ่งมรีฐัมนตรวี่ำกำรทบวง
เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และก ำหนดนโยบำยของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบำยที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนดหรอือนุมตัิ และรบัผดิชอบในกำรปฏิบตัริำชกำรของทบวง และจะให้มี
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรทบวงเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรกไ็ด ้

ในกรณีทีม่รีฐัมนตรชี่วยว่ำกำรทบวง กำรสัง่หรอืกำรปฏบิตัริำชกำรของรฐัมนตรี
ช่วยว่ำกำรทบวงใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรทบวงมอบหมำย 

ในกรณีที่เป็นทบวงสงักัดส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรือกระทรวง ให้รฐัมนตรีว่ำกำร
ทบวงปฏิบัติรำชกำรภำยใต้กำรก ำกับของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๘  ทบวง นอกจำกมีรฐัมนตรีว่ำกำรทบวงและรฐัมนตรีช่วยว่ำกำร
ทบวง ใหม้ปีลดัทบวงคนหนึ่งมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(๑) รบัผดิชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในทบวง ก ำหนดแนวทำงและแผนกำร
ปฏบิตัริำชกำรของทบวง และล ำดบัควำมส ำคญัของแผนกำรปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของ
ส่วนรำชกำรในทบวงให้เป็นไปตำมนโยบำยที่รฐัมนตรีก ำหนด รวมทัง้ก ำกับ เร่งรัด 
ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรในทบวง 

(๒) เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรของส่วนรำชกำรในทบวงรองจำกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๒ 

(๓) เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรในส ำนักงำนปลดัทบวงและรบัผดิชอบในกำร
ปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนปลดัทบวง 

ในกำรปฏิบตัิรำชกำรของปลดัทบวงตำมวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลดัทบวงเป็นผู้ช่วย 
สัง่และปฏบิตัริำชกำร และจะใหม้ผีูช้่วยปลดัทบวงเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที่มีรองปลดัทบวงหรือผู้ช่วยปลดัทบวง หรือมีทัง้รองปลดัทบวงและ
ผูช้่วยปลดัทบวง ใหร้องปลดัทบวงหรอืผูช้่วยปลดัทบวงเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรและ
รบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรรองจำกปลดัทบวง 

ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลดัทบวง และผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 
ในส ำนักงำนปลดัทบวง มอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีป่ลดัทบวงก ำหนดหรอืมอบหมำย 

ในกรณีทีป่ลดัทบวงจะตอ้งปฏบิตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืค ำสัง่ใด 
หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่นัน้ หรอื
มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้มิได้กล่ำวถึงอ ำนำจของปลดัทบวงไว้ให้ปลดัทบวงมี
อ ำนำจดงัเช่นปลดักระทรวง 

ในกรณีที่ให้ส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืส ำนักงำนปลดักระทรวง 
ท ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลดัทบวง ให้ปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืปลดักระทรวงท ำหน้ำที่
ปลดัทบวง 

 

มำตรำ ๒๙  ส ำนักงำนรฐัมนตรมีีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรทำงกำรเมอืง  
มีเลขำนุกำรรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และ
รบัผดิชอบในกำรปฏิบตัริำชกำรของส ำนักงำนรฐัมนตรขีึน้ตรงต่อรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 
และจดัให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรฐัมนตร ีซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงคนหนึ่งหรอืหลำยคน
เป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำรแทนเลขำนุกำรรฐัมนตรกีไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๐  ส ำนักงำนปลดัทบวงมีอ ำนำจหน้ำทีเ่กี่ยวกบัรำชกำรประจ ำทัว่ไป
ของทบวง และรำชกำรที่คณะรฐัมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
ในสงักดัทบวงโดยเฉพำะ รวมทัง้ก ำกับและเร่งรดักำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำร 
ในทบวงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงและแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของทบวง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓ 

หมวด ๔ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรในกรม 

   
 

มำตรำ ๓๑๓๓  กรมซึ่งสงักดัหรอืไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง อำจแบ่งส่วนรำชกำรดงันี้ 

(๑) ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม 

(๒) กองหรอืส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเทยีบกอง เวน้แต่บำงกรมเหน็ว่ำไม่มคีวำมจ ำเป็น
จะไม่แยกส่วนรำชกำรตัง้ขึน้เป็นกองกไ็ด ้

กรมใดมคีวำมจ ำเป็นจะแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มส่ีวนรำชกำรอื่นนอกจำก (๑) 
หรอื (๒) กไ็ด ้

ส ำหรบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจะแบ่งส่วนรำชกำรให้เหมำะสมกับรำชกำรของ
ต ำรวจกไ็ด๓้๔ 

 

มำตรำ ๓๒๓๕  กรมมอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรของกระทรวงตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของกรม หรอืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอ ำนำจหน้ำทีข่องกรมนัน้ 

ในกรมหนึ่งมอีธบิดคีนหนึ่งเป็นผูบ้งัคับบญัชำขำ้รำชกำรและรบัผดิชอบในกำร
ปฏบิตัริำชกำรของกรมใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละเป็นไปตำมเป้ำหมำย แนวทำง และแผนกำร
ปฏบิตัิรำชกำรของกระทรวงและในกรณีทีม่กีฎหมำยอื่นก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องอธบิดี
ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ กำรใช้อ ำนำจและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยดงักล่ำวให้ค ำนึงถึง
นโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำหรือที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัต ิ 
และนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของกระทรวงดว้ย 

 
๓๓ มำตรำ ๘ ฉ และมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินฯ  

เป็นกำรก ำหนดส่วนรำชกำรภำยในกรมทีม่ไิด้มขีอ้จ ำกดัใหก้ ำหนดได้เฉพำะกองเท่ำนัน้ แต่อำจก ำหนด
ส่วนรำชกำรรปูแบบอื่นตำมควำมจ ำเป็นในกำรจดัโครงสร้ำงของแต่ละกรมได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๑/๒๕๕๐) 

๓๔ มำตรำ ๓๑ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 
(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๕ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๔ 

ในกรมหนึ่งจะให้มรีองอธบิดีเป็นผู้บงัคบับญัชำข้ำรำชกำรรองจำกอธบิดแีละ
ช่วยอธบิดปีฏบิตัริำชกำรกไ็ด ้

รองอธบิดมีอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีอ่ธบิดกี ำหนดหรอืมอบหมำย 

 

มำตรำ ๓๓  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทัว่ไป 
ของกรม และรำชกำรที่มิได้แยกให้เป็นหน้ำที่ของกองหรอืส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ  
มเีลขำนุกำรกรมเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ 
วรรคสอง ใหม้อี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีไ่ด้ก ำหนดไวใ้หเ้ป็นหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรนัน้ ๆ โดย
ใหม้ผีูอ้ ำนวยกำรกอง หวัหน้ำกอง หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ
ผู้อ ำนวยกำรกอง หรอืหวัหน้ำกอง หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง 
เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร 

 

มำตรำ ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรำพระรำชกฤษฎีกำ 
แบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อ 
เพื่อปฏบิตังิำนทำงวชิำกำรกไ็ด ้

หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเขตมีอ ำนำจหน้ำที่ เป็นผู้ร ับนโยบำยและค ำสัง่ 
จำกกระทรวง ทบวง กรม มำปฏบิตังิำนทำงวชิำกำร และเป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำร
ประจ ำส ำนักงำนเขตซึง่สงักดักระทรวง ทบวง กรมนัน้ 

ควำมในมำตรำนี้ไม่ใช้บงัคบัแก่กำรแบ่งเขตและกำรปกครองบงัคบับญัชำของ
ต ำรวจซึง่ไดก้ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ๓๖ 

 

มำตรำ ๓๕  กระทรวง ทบวง หรอืกรมใดโดยสภำพและปรมิำณของงำนสมควร
มผีูต้รวจรำชกำรของกระทรวง ทบวง หรอืกรมนัน้ กใ็หก้ระท ำได้ 

ผูต้รวจรำชกำรของกระทรวง ทบวง หรอืกรม มอี ำนำจหน้ำที่ตรวจและแนะน ำกำร
ปฏบิตัริำชกำรอนัเกี่ยวกบักระทรวง ทบวง หรอืกรมนัน้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ หรอื
ข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสัง่กำร 

ของนำยกรฐัมนตร ี

 

 
๓๖ มำตรำ ๓๔ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 

(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๕ 

มำตรำ ๓๖๓๗  ส่วนรำชกำรที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมจะมี
เลขำธกิำร ผูอ้ ำนวยกำร หรอืต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งเทยีบเท่ำปลดักระทรวงหรอื
อธบิดเีป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำร
นัน้ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจะให้มีรองเลขำธิกำร รองผู้อ ำนวยกำรหรือ
ต ำแหน่งรองของต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น หรอืผู้ช่วยเลขำธกิำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
หรอืต ำแหน่งผู้ช่วยของต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น หรือมทีัง้รองเลขำธกิำร และผู้ช่วย
เลขำธิกำรหรือทัง้รองผู้อ ำนวยกำรและผู้ช่วยอ ำนวยกำร หรือทัง้ต ำแห น่งรองและ
ต ำแหน่งผู้ช่วยของต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำร และช่วย
ปฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๗  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และ
มำตรำ ๓๕ มำใชบ้งัคบัแก่ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็นกรมโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

กำรปฏบิตัริำชกำรแทน 

   
 

มำตรำ ๓๘๓๘  อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัริำชกำรหรอื
กำรด ำเนินกำรอื่นที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่ใด หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ   

 
๓๗ ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จดัตัง้ขึน้ตำมมำตรำ ๑๙ (๑๓) แห่งพระรำชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีสถำนะเป็นส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมตำมมำตรำ ๘ ฉ 
ประกอบกบัมำตรำ ๑๘  ดงันัน้ ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรของส ำนักงำนมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำร
แห่งชำติซึ่งเป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำร จงึมฐีำนะเทียบเท่ำอธิบดตีำมมำตรำ ๓๖ และเป็นกรรมกำรโดย
ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์  (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๕/๒๕๕๕) 

๓๘ มำตรำ ๓๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ้บงัคบัที่ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร สกสค. เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรค้ำ
ของ สกสค. ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรโดยต ำแหน่งและเป็นกำรปฏิบตัริำชกำรทัว่ไปของปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร เมื่อพระรำชบญัญตัสิภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่เป็นกฎหมำยเฉพำะ
ไม่ไดบ้ญัญตัเิรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น และไม่ไดก้ ำหนดหำ้มเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว ้ประกอบ 
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๖ 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๘) 
กบัมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบญัญตัเิดยีวกนั บญัญตัใิหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 
มำใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษำธิกำรโดยอนุโลม จึงต้องน ำหลักกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ แห่ง
พระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดินฯ มำใช้บงัคบัประกอบกัน  ด้วยเหตุนี้ ปลดักระทรวง
ศึกษำธิกำรจึงอำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบตัิรำชกำรแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรใน
คณะกรรมกำร สกสค. ได้ และปลดักระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรค้ำ
ของ สกสค. อกีต ำแหน่ง กส็ำมำรถมอบอ ำนำจใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทนในฐำนะประธำน
กรรมกำรบรหิำรองค์กำรคำ้ของ สกสค. ได้เช่นเดยีวกนั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็
ที ่๓๙๐/๒๕๕๗) 

ถ้ำรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัมอี ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรอืมอี ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรในฐำนะผู้ถอืหุ้นที่กระทรวงกำรคลงัเป็นเจ้ำของหุ้น รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัย่อม
สำมำรถมอบอ ำนำจดงักล่ำวใหป้ลดักระทรวงกำรคลงัได้ภำยใต้เงื่อนไขของมำตรำ ๓๘  ทัง้นี้ กำรมอบ
อ ำนำจให้บุคคลใดนัน้เป็นเรื่องเฉพำะตัวของเจ้ำของอ ำนำจ ไม่มผีลเป็นกำรมอบอ ำนำจของเจ้ำของ
อ ำนำจที่ เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งในภำยหลังได้  ดังนั ้น ค ำสัง่กำรมอบอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัคนเดมิย่อมไม่มผีลเป็นกำรมอบอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัคนใหม่ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๗/๒๕๕๗) 

มำตรำ ๓๘ เป็นบทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัทัว่ไปของกำรมอบอ ำนำจ โดยกำรมอบอ ำนำจให้
ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบตัิรำชกำรแทนจะกระท ำได้ก็แต่เฉพำะอ ำนำจในกำรปฏิบตัิรำชกำรทัว่ไปของ
ต ำแหน่งนัน้เท่ำนัน้ กรณีผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบยีนประจ ำจงัหวดั ย่อมมี
อ ำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบยีนประจ ำจงัหวดัตำมที่บญัญัตไิวใ้นพระรำชบญัญตัภิำพยนตรแ์ละวดีีทศัน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอ ำนำจดงักล่ำวเป็นอ ำนำจเฉพำะตวัที่เกดิจำกกำรแต่งตัง้ของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
วฒันธรรม มใิช่เพรำะด ำรงต ำแหน่งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  ด้วยเหตุนี้ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจงึไม่อำจมอบ
อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๙/๒๕๕๖) 

มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พุทธศักรำช ๒๔๗๙ เป็นกฎหมำยก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ของอธบิดกีรมรำชทณัฑ์ มใิช่บทบญัญตัเิกี่ยวกบักำรมอบอ ำนำจที่บญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น  
ดงันัน้ หำกอธบิดกีรมรำชทณัฑ์ซึ่งเป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรมคีวำมประสงคจ์ะมอบอ ำนำจในกำรสัง่ยำ้ย
ผู้ต้องขังให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบัติรำชกำรแล้ว กรณีย่อมต้องอยู่ภำยใต้บังคับมำตรำ ๓๘  
วรรคหนึ่ง โดยอธบิดีกรมรำชทณัฑ์จะต้องด ำเนินกำรมอบอ ำนำจให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร 
ทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กำรที่อธิบดีกรมรำชทัณฑ์จะมอบอ ำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
รำชทณัฑ์ฯ ให้แก่ผู้บญัชำกำรเรอืนจ ำและผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำนที่เป็นรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค 
ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัโดยตรงนัน้ไม่อำจจะท ำได ้ แต่เพื่อประโยชน์ในเรื่องควำมคล่องตวัและประสทิธภิำพ
ในกำรปฏิบตัิงำนในพื้นที่แล้วก็อำจมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
ด ำเนินกำรมอบอ ำนำจนั ้นต่อไปได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจฯ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๖๓ – ๙๖๔/๒๕๕๖) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗ 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๘) 

เมื่อพระรำชบัญญัติธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ไม่มี
บทบญัญตัมิำตรำใดที่ก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่นหรอืมไิด้หำ้มเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว ้
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัจงึมอบอ ำนำจใหร้ฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัปฏบิตัริำชกำร
เป็นประธำนกรรมกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรแทนได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๔๕/๒๕๕๕) 

พระรำชบัญญัติกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บญัญัติให้
นำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำลเป็น ผอ.รมน. โดยพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวไดบ้ญัญตัเิรื่องกำรมอบ
อ ำนำจของ ผอ.รมน. ไว้เป็นกำรเฉพำะ กรณีจงึเป็นเรื่องที่มกีฎหมำยบญัญัติเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้ 
เป็นอย่ำงอื่นแล้ว จึงมิอำจอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดินฯ ได้  อย่ำงไรก็ตำม นำยกรฐัมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรฐับำลอำจมอบอ ำนำจให้ที่ปรึกษำ
นำยกรฐัมนตรเีขำ้มำก ำกบักำรบรหิำรรำชกำรไดต้ำมมำตรำ ๑๑ (๑) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
: เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๘/๒๕๕๔) 

เมื่อพระรำชบญัญตัสิถติฯิ และกฎกระทรวงก ำหนดแบบบตัรประจ ำตวัพนักงำนเจำ้หน้ำที่ฯ 
ซึง่บญัญตัใิหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิตแิห่งชำตเิป็นผูม้อี ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจำ้หน้ำทีแ่ละออกบตัร
ประจ ำตวัพนักงำนเจำ้หน้ำที่ มไิดก้ ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่นและมไิด้หำ้มเรื่องกำรมอบ
อ ำนำจไว ้ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสถติิแห่งชำตจิงึย่อมที่จะพจิำรณำมอบอ ำนำจให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ปฏบิตัริำชกำรแทนได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๔/๒๕๕๓) 

เมื่ออธิกำรบดีมหำวทิยำลยันเรศวรได้รบัมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๕ (๑) (๒) หรอื (๓) 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำรฯ แล้ว อธกิำรบดมีหำวทิยำลยันเรศวร
ในฐำนะผู้รบัมอบอ ำนำจย่อมไม่อำจมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นต่อไปได้ตำมมำตรำ ๔๖  
แห่งพระรำชบญัญตัเิดยีวกนั อนัเป็นกรณีที่มกีฎหมำยบญัญตัเิรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่นแล้ว 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๖/๒๕๕๓) 

มำตรำ ๙๐ วรรคสำมแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ไดบ้ญัญตัเิฉพำะกำรมอบหมำยใหผู้บ้งัคบับญัชำระดบัต ่ำลงไปปฏบิตัแิทนในเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
บทบญัญัตมิำตรำนี้จงึมไิด้ลบล้ำงอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของหวัหน้ำส่วนรำชกำรในกำรมอบอ ำนำจให้
ผู้อื่นปฏิบัติรำชกำรแทนตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ ง  ดังนั ้น  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณีอื่น
นอกเหนือจำกหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด หวัหน้ำส่วนรำชกำรยงัคงสำมำรถมอบอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิฯ ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๙/๒๕๕๒) 

อ ำน ำจในกำรพิ จำรณ ำและออกค ำสั ง่ เกี่ ย วกับกำรอุ ท ธรณ์ ต ำมมำตรำ  ๖๖  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขฯ ของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นอ ำนำจเฉพำะ 
ของรฐัมนตร ีที่ไม่อำจมอบอ ำนำจให้แก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบตัริำชกำรแทนได้ แต่อ ำนำจในกำรสัง่
ระงบัเหตุตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบญัญัตกิำรสำธำรณสุขฯ เป็นอ ำนำจทัว่ไปของอธิบดีกรมอนำมยั
และไม่มกีฎหมำยก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น จึงสำมำรถมอบอ ำนำจได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๙/๒๕๕๐) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๘ 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๘) 

ปลัดกระทรวงสำมำรถมอบอ ำนำจให้รองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
ช่วยปฏบิตัริำชกำรงำนของส ำนักงำนปลดักระทรวงได้ แมว้่ำรองปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิ
มีหน้ำที่รบัผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรในกลุ่มภำรกิจก็ตำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๗๑๐/๒๕๔๕) 

ต ำแหน่งรองปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิมใิช่ต ำแหน่งที่จะสำมำรถมอบอ ำนำจ
ได้ตำมกฎหมำย ส่วนกรณีร ับมอบอ ำนำจจะให้รองปลัดกระทรวงรับมอบอ ำนำจจำกรัฐมนตร ี
ย่อมไม่สำมำรถท ำได ้และกำรมอบอ ำนำจช่วงจำกรฐัมนตรตี่อไปยงัรองปลดักระทรวงกไ็ม่สำมำรถท ำได้
เช่นกนั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๙/๒๕๔๕) 

กำรไปช่วยปฏิบตัิรำชกำรไม่มบีทกฎหมำยใดบญัญตัิให้ผูไ้ปช่วยปฏบิตัิรำชกำรมอี ำนำจ
หน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่ไปช่วยปฏิบตัิรำชกำร จะมแีต่เพียงหน้ำที่ในกำรช่วยปฏิบัติรำชกำรโดยทัว่ไป
เท่ำนัน้ และยงัคงสงักดัส่วนรำชกำรเดมิ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๗/๒๕๔๕) 

เอกอัครรำชทู ตหรือกงสุลใหญ่ มิใช่ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวห น้ำส ำนักงำนแรงงำน 
ในต่ำงประเทศ จึงไม่อำจมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรในคณะผู้แทนปฏิบัติรำชกำรแทนได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๓/๒๕๔๒) 

ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัรำชบุรเีมื่อได้รบัมอบอ ำนำจกำรบรหิำรงบประมำณในระดบัจงัหวดั 
มำจำกอยักำรสูงสุดแล้ว ไม่สำมำรถมอบอ ำนำจช่วงต่อไปได้ เนื่องจำกไม่ใช่กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติ
รำชกำรแทนตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดินฯ บทบญัญัติเรื่อง 
กำรมอบอ ำนำจช่วงตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกันก็ไม่สำมำรถน ำมำใช้บังคับได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๓/๒๕๓๗) 

ปลดักระทรวง อธบิดี หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบทรพัย์สนิ
หำกมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเข้ำร่วมประชุมหรอืปฏิบัติหน้ำที่ได้  อำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่น 
เขำ้ประชุมหรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นคณะกรรมกำรตรวจสอบทรพัย์สนิแทนไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๔๒๕/๒๕๓๕) 

รฐัมนตรจีะแต่งตัง้รองปลดักระทรวงคนหนึ่งหรอืหลำยคนตำมล ำดบัเป็นผู้รกัษำรำชกำร
แทนปลดักระทรวงไวล้่วงหน้ำ หรอืปลดักระทรวงจะแต่งตัง้ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงคนหนึ่งหรอืหลำยคน
ตำมล ำดับเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทนรองปลดักระทรวงไว้ล่วงหน้ำหรอืแต่งตัง้รองอธิบดีคนหนึ่งหรือ 
หลำยคนตำมล ำดบัเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนอธบิดไีว้ล่วงหน้ำ ยอ่มกระท ำได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๑/๒๕๒๕) 

อธิบดีกรมสำมญัศึกษำจะมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัปฏิบัติรำชกำรแทนก็ได้  
แต่กำรมอบอ ำนำจโดยให้มผีลยอ้นหลงันัน้ไม่สำมำรถท ำได้เพรำะไม่ใช่กำรมอบอ ำนำจแต่เป็นกำรให้
สตัยำบนัแก่กำรกระท ำของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทีก่ระท ำไปโดยไม่มอี ำนำจ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของ
มำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๔/๒๕๑๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๙ 

ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้มิได้ก ำหนดเรื่อง 
กำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น หรอืมไิดห้ำ้มเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว ้ผูด้ ำรงต ำแหน่งนัน้
อำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นในส่วนรำชกำรเดยีวกนัหรอืส่วนรำชกำรอื่น หรอื
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในพระรำชกฤษฎกีำ 

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งอำจก ำหนดใหม้กีำรมอบอ ำนำจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจให้ท ำนิติกรรมสัญญำ ฟ้องคดีและด ำเนินคดี หรือก ำหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงือ่นไขในกำรมอบอ ำนำจหรอืทีผู่ร้บัมอบอ ำนำจตอ้งปฏบิตักิไ็ด้ 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิห้ใชบ้งัคบักบัอ ำนำจในกำรอนุญำตตำมกฎหมำยทีบ่ญัญตัิ
ให้ต้องออกใบอนุญำตหรอืทีบ่ญัญตัผิู้มอี ำนำจอนุญำตไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ในกรณีเช่นนัน้
ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมอี ำนำจตำมกฎหมำยดงักล่ำวมอี ำนำจมอบอ ำนำจให้ขำ้รำชกำร  

ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ตำมที่เห็ นสมควร หรือตำมที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนด ในกรณีมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

มอี ำนำจมอบอ ำนำจไดต้่อไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีผู่ม้อบอ ำนำจก ำหนด 

ในกรณีตำมวรรคสำม เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
จะตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดรำยชื่อกฎหมำยที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีอ ำนำจตำม
กฎหมำยดงักล่ำวอำจมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ตำมหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่ ำหนดใน
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำวกไ็ด ้

กำรมอบอ ำนำจใหท้ ำเป็นหนังสอื 

 

มำตรำ ๓๙๓๙  เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจแล้ว ผู้รบัมอบอ ำนำจมีหน้ำที่ต้องรบัมอบ
อ ำนำจนัน้ โดยผู้มอบอ ำนำจจะก ำหนดให้ผูร้บัมอบอ ำนำจมอบอ ำนำจให้ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่น
ปฏิบตัิรำชกำรแทนต่อไป โดยจะก ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขในกำรใช้อ ำนำจนัน้ไว้ด้วย
หรอืไม่ก็ได้ แต่ในกรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะก ำหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัต้องมอบอ ำนำจต่อไปให้รองผู้ว่ ำรำชกำรจงัหวัด ปลัด
จงัหวดัหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดักไ็ด ้

 

 
๓๙ มำตรำ ๓๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๐ 

มำตรำ ๔๐๔๐  ในกำรมอบอ ำนำจ ใหผู้ม้อบอ ำนำจพจิำรณำถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตัิรำชกำร กำรกระจำยควำมรบัผิดชอบ
ตำมสภำพของต ำแหน่งของผูร้บัมอบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจต้องปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บั
มอบอ ำนำจตำมวตัถุประสงคข์องกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว 

เมื่อได้มอบอ ำนำจแล้ว ผู้มอบอ ำนำจมีหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ และใหม้อี ำนำจแนะน ำหรอืแก้ไขกำรปฏบิตัิรำชกำร
ของผูร้บัมอบอ ำนำจได ้

 

มำตรำ ๔๐/๑๔๑  ในกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรภำยในกรม ถ้ำกำรปฏิบตัิ
รำชกำรใดของส่วนรำชกำรนัน้มลีกัษณะเป็นงำนกำรใหบ้รกิำรหรอืมกีำรใหบ้รกิำรเกี่ยวเนื่อง
อยู่ด้วยและหำกแยกกำรบรหิำรออกเป็นหน่วยบรกิำรรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้ำหมำยตำม
มำตรำ ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนรำชกำรดังกล่ำวโดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีจะแยกกำร
ปฏบิตัิรำชกำรในเรื่องนัน้ ไปจดัตัง้เป็นหน่วยบรกิำรรูปแบบพเิศษ ซึ่งมใิช่เป็นส่วนรำชกำร
หรอืรฐัวิสำหกิจแต่อยู่ในก ำกับของส่วนรำชกำรดงักล่ำวก็ได้  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรตีำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยใหก้ ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกบั
กำรจัดตัง้กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน วิธีกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินกำรด้ำน
ทรพัยส์นิ กำรก ำกบัดแูลสทิธปิระโยชน์ของบุคลำกรและกำรยุบเลกิไวด้ว้ย 

ใหห้น่วยบรกิำรรปูแบบพเิศษ มหีน้ำทีป่ฏบิตังิำนใหก้บัส่วนรำชกำรตำมภำรกจิ
ทีจ่ดัตัง้หน่วยบรกิำรรปูแบบพเิศษนัน้เป็นหลกั และสนับสนุนภำรกจิอื่นของส่วนรำชกำร
ดงักล่ำวตำมที่ไดร้บัมอบหมำย และอำจให้บรกิำรแก่ส่วนรำชกำรอื่น หน่วยงำนของรฐั
หรอืเอกชน แต่ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนต่อภำรกจิอนัเป็นวตัถุประสงคแ์ห่งกำรจดัตัง้ 

ให้รำยได้ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเป็นรำยได้ที่ไม่ต้องน ำส่งคลงัตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณและกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิคงคลงั 

 

 
๔๐ มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑ มำตรำ ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๑ 

หมวด ๖ 

กำรรกัษำรำชกำรแทน 

   
 

มำตรำ ๔๑  ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รอง
นำยกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถำ้มรีองนำยกรฐัมนตรหีลำยคน ใหค้ณะรฐัมนตรี
มอบหมำยให้รองนำยกรฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรง
ต ำแหน่งรองนำยกรฐัมนตร ีหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหค้ณะรฐัมนตรมีอบหมำย
ใหร้ฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๔๒๔๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงหรอืมี 
แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน  
ถำ้มรีฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงหลำยคน ใหค้ณะรฐัมนตรมีอบหมำยใหร้ฐัมนตรชี่วยว่ำกำร
กระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรชี่วยว่ำกำร
กระทรวง หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหค้ณะรฐัมนตรมีอบหมำยใหร้ฐัมนตรคีนใด
คนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบัแก่รฐัมนตรวี่ำกำรทบวงดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรรฐัมนตร ีหรอืมีแต่ไม่อำจ
ปฏบิตัริำชกำรได ้ใหผู้ช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรเีป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมผีูช้่วยเลขำนุกำร
รฐัมนตรหีลำยคน ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมอบหมำยให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรคีนใด 

คนหนึ่ งเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บงัคบัแก่เลขำนุกำรรฐัมนตรีว่ำกำรทบวงด้วย 
โดยอนุโลม 

 

 
๔๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอำจมหีนังสอืมอบอ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวงใหร้ฐัมนตรชีว่ย

ว่ำกำรกระทรวงปฏบิตัริำชกำรแทนได ้เวน้แต่บทบญัญตัเิกีย่วกบักำรออกกฎกระทรวงจะก ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น  นอกจำกนัน้ กำรทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมอบหมำยใหร้ฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงลงนำม
แทนในกฎกระทรวง ก็มไิดท้ ำใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพน้จำกควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร
ของกระทรวงแต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๗/๒๕๒๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๒ 

มำตรำ ๔๔๔๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลดักระทรวง หรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏิบตัิรำชกำรได ้ให้รองปลดักระทรวงเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีองปลดักระทรวง
หลำยคน ให้นำยกรฐัมนตรสี ำหรบัส ำนักนำยกรัฐมนตรหีรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
แต่งตัง้รองปลดักระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยกรัฐมนตรีส ำหรับ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในกระทรวง 
ซึง่ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดหีรอืเทยีบเท่ำเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรองปลดักระทรวง หรอืมแีต่ไม่อำจปฏิบตัริำชกำรได ้
ปลดักระทรวงจะแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกระทรวงซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกอง
หรอืเทยีบเท่ำเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนกไ็ด๔้๔ 

 

มำตรำ ๔๕  ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๔ มำใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรง
ต ำแหน่งปลดัทบวงหรอืรองปลดัทบวงตำมมำตรำ ๒๔ หรอืมำตรำ ๒๘ ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๖๔๕  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
รำชกำรได้ ให้รองอธบิดีเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีองอธบิดีหลำยคน ให้ปลดักระทรวง

 
๔๓ กำรแต่งตัง้ผู้รกัษำรำชกำรแทนปลัดกระทรวงจะท ำได้แต่เฉพำะจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

รองปลดักระทรวงเท่ำนัน้ ไม่อำจแต่งตัง้อธบิดใีห้มำรกัษำรำชกำรแทนปลดักระทรวงได้ เวน้แต่จะไม่ม ี
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวงไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๙/๒๕๔๕) 

๔๔ ต ำแหน่งหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจมิใช่ต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดินและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   ดังนั ้น  เมื่ อไม่ ม ี
รองปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิ หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได้ กำรแต่งตัง้ผูร้กัษำรำชกำร
แทนรองปลดักระทรวงจงึเป็นไปตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสอง 

หำกไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ หรือม ี
แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ย่อมเป็นอ ำนำจของปลัดกระทรวงที่จะแต่งตัง้ผู้ร ักษำรำชกำรแทน 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๑๐/๒๕๔๕) 

๔๕ กำรแต่งตัง้ผู้รกัษำรำชกำรแทนตำมมำตรำ ๔๖ จะต้องเป็นกรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำร 
ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้หำกมขีอ้เทจ็จรงิว่ำเลขำธกิำรคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำตแิละผูไ้ด้รบัแต่งตัง้เป็น
ผูร้กัษำรำชกำรแทนตดิภำรกจิทัง้หมดในเวลำเดยีวกนั เลขำธกิำรฯ ย่อมมอี ำนำจลงนำมแต่งตัง้ผูร้กัษำ
รำชกำรแทนเป็นกำรเฉพำะครำวได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๑๐/๒๕๕๑) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๓ 

แต่งตัง้รองอธบิดคีนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถำ้ไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรองอธบิดี
หรอืมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้ปลดักระทรวงแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในกรมซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเทยีบเท่ำรองอธบิด ีหรอืขำ้รำชกำรตัง้แต่ต ำแหน่งหวัหน้ำกองหรอืเทยีบเท่ำขึ้นไป
คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน แต่ถ้ำนำยกรฐัมนตรสี ำหรบัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี
หรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเหน็สมควรเพื่อควำมเหมำะสมแก่กำรรบัผดิชอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำรในกรมนัน้ นำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงจะแต่งตัง้ขำ้รำชกำรคนใด
คนหนึ่งซึง่ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธบิดหีรอืเทยีบเท่ำ เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนกไ็ด ้

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได ้
อธบิดจีะแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกรมซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำรองอธบิด ีหรอืขำ้รำชกำร
ตัง้แต่ต ำแหน่งหวัหน้ำกองหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนกไ็ด ้

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่ง
เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร ผูอ้ ำนวยกำร รองผูอ้ ำนวยกำร หรอืต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น
ซึ่งเทยีบเท่ำปลดักระทรวงหรอือธบิด ีในส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น และมฐีำนะเป็นกรม
ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๗๔๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรกรมตำมมำตรำ ๓๓ 
วรรคหนึ่ง หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง หรอืมแีต่ไม่อำจปฏิบตัิ

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๔๕) 

เมื่อผูร้กัษำรำชกำรแทนอธบิดตีำมค ำสัง่เดมิกลบัมำปฏบิตัริำชกำรก่อนก ำหนดเวลำที่ตน
แจ้งต่อปลดักระทรวง ผู้รกัษำรำชกำรแทนอธบิดตีำมค ำสัง่เดิมต้องรำยงำนกำรกลับมำปฏิบตัริำชกำร
ก่อนก ำหนดใหป้ลดักระทรวงทรำบ  ทัง้นี้ กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของผู้รกัษำกำรแทนตำมค ำสัง่เดมิในช่วงที่
ตนกลบัมำจะสมบูรณ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัว่ำได้รำยงำนให้ปลัดกระทรวงทรำบแล้วหรอืไม่  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๗/๒๕๓๘) 

๔๖ หำกอธิบดีกรมกำรท่องเที่ยวมคี ำสัง่แต่งตัง้ข้ำรำชกำรกรมกำรท่องเที่ยวซึ่งมตี ำแหน่ง 
ไม่ต ่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกองเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและ
มคัคุเทศก ์และใหข้ำ้รำชกำรผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้ำทีน่ำยทะเบยีนธุรกจิน ำเทีย่วและมคัคุเทศก์กลำงในระหว่ำง
เวลำที่นำยทะเบียนไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ผู้รกัษำรำชกำรแทนย่อมปฏิบตัิหน้ำที่นำยทะเบียนธุรกิจ 
น ำเที่ยวและมคัคุเทศก์กลำงได้ตำมมำตรำ ๔๗ ประกอบมำตรำ ๔๘ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๕๐/๒๕๕๕) 

กำรออกค ำสัง่แต่งตัง้ผู้รกัษำรำชกำรแทนป่ำไม้เขตไว้ล่วงหน้ำย่อมกระท ำได้ ส่วนกำร
แต่งตัง้ไว้หลำยคนในค ำสัง่เดยีวกนัจะกระท ำได้เมื่อเป็นกำรแต่งตัง้โดยมเีงื่อนไขว่ำเมื่อป่ำไมเ้ขตและ 
ผู้ได้ร ับแต่งตัง้ในล ำดับแรกไม่อยู่  ผู้ได้ร ับแต่งตัง้ในล ำดับรองลงไปจึงเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทน  
เพรำะค ำสัง่ดงักล่ำวจะมผีลอย่ำงเดยีวกบักำรออกค ำสัง่ครำวละหนึ่งคนนัน่เอง (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙/๒๕๓๗) 
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๓๔ 

รำชกำรได ้ใหอ้ธบิดแีต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกรมคนหนึ่ง ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหน้ำกอง
หรอืเทยีบเท่ำ เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ใหน้ ำควำมในมำตรำน้ีมำใชบ้งัคบัแก่ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะ
เป็นกรมดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๘๔๗  ให้ผู้รกัษำรำชกำรแทนตำมควำมในพระรำชบญัญัตนิี้มอี ำนำจ
หน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่ตนแทน 

ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรือผู้ร ักษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำ แหน่งนั ้น
มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทน ใหผู้ป้ฏบิตัริำชกำรแทน
มอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจ 

ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นแต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มี
อ ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงใด ใหผู้ร้กัษำรำชกำรแทนหรอืผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนมอี ำนำจหน้ำทีเ่ป็น
กรรมกำรหรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้ในกำรรกัษำรำชกำรแทน 
หรอืปฏบิตัริำชกำรแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๔๙  กำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนตำมพระรำชบญัญตันิี้ไม่กระทบกระเทอืน
อ ำนำจนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ
ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธบิดหีรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำอธบิด ีซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำที่
จะแต่งตัง้ขำ้รำชกำรอื่นเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีม่อียู่ตำมกฎหมำย 

ในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้ผูร้กัษำรำชกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง ให้ผูด้ ำรงต ำแหน่งรอง
หรอืผู้ช่วยพ้นจำกควำมเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทนนับแต่เวลำที่ผู้ได้รบัแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ง
เขำ้รบัหน้ำที ่

 

 
๔๗ เมื่อต ำแหน่งเลขำธิกำร ปปง. ว่ำงลง กำรแต่งตัง้ผู้รกัษำรำชกำรแทน จึงเป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดให้ผู้รกัษำรำชกำรแทนมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกบัผู้ซึ่งตนแทน และให้ผู้ปฎิบัติ
รำชกำรแทนมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบัผู้ซึ่งมอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๖ ประกอบกบั
มำตรำ ๔๘  ดังนั ้น ผู้ร ักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำร ปปง. จึงย่อมใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘  
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ แทนเลขำธิกำร ปปง. ได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๔/๒๕๕๒ และ ๕๕๘/๒๕๕๔) 
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๓๕ 

มำตรำ ๕๐๔๘  ควำมในหมวดนี้มใิห้ใชบ้งัคบัแก่รำชกำรในกระทรวงทีเ่กี่ยวกบั
ทหำร 

 

หมวด ๗ 

กำรบรหิำรรำชกำรในต่ำงประเทศ๔๙ 

   
 

มำตรำ ๕๐/๑๕๐  ในหมวดนี้ 
“คณะผูแ้ทน” หมำยควำมว่ำ บรรดำขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน หรอืขำ้รำชกำรฝ่ำยทหำร

ประจ ำกำรในต่ำงประเทศซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในสถำนเอกอคัรรำชทตู สถำน
กงสุลใหญ่ สถำนกงสุล สถำนรองกงสุล ส่วนรำชกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศซึ่งเรยีกชื่อ
เป็นอย่ำงอื่นและปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับสถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลใหญ่  
และคณะผูแ้ทนถำวรไทยประจ ำองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

“หวัหน้ำคณะผูแ้ทน” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรสงักดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำคณะผูแ้ทนตำมระเบยีบพธิกีำรทูต หรอืระเบยีบ
พิธีกำรกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
ให้หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรสงักดัส่วนรำชกำรซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำ
คณะผูแ้ทนถำวรไทยประจ ำองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

“รองหวัหน้ำคณะผูแ้ทน” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรสงักดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรแทนหวัหน้ำคณะผูแ้ทน 
ในกรณีของคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้หมำยควำมว่ำ 
ขำ้รำชกำรสงักดัส่วนรำชกำร ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในลกัษณะเดยีวกนั 

 

 
๔๘ กำรรกัษำรำชกำรแทนและกำรปฏิบัติรำชกำรแทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

ต้องเป็นไปตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบญัญัติจดัระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
เมื่อไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมและรฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได้ ให้ปลดักระทรวงกลำโหมปฏิบตัิรำชกำรประจ ำแทนรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงกลำโหมได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๙/๒๕๓๐) 

๔๙ หมวด ๗ กำรบริหำรรำชกำรในต่ำงประเทศ มำตรำ ๕๐/๑ ถึง มำตรำ ๕๐/๖ เพิ่มโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๐ มำตรำ ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๖ 

มำตรำ ๕๐/๒ ๕๑  ให้หัวหน้ำคณะผู้แทนเป็นผู้ ร ับนโยบำยและค ำสัง่จำก
นำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำล คณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มำปฏบิตัิกำร
ใหเ้หมำะสมกบักำรปฏบิตัริำชกำรในต่ำงประเทศ และเป็นหวัหน้ำบงัคบับญัชำบุคคลใน
คณะผู้แทน และจะให้มรีองหวัหน้ำคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบตัิรำชกำรแทนหวัหน้ำ
คณะผูแ้ทนกไ็ด ้

กำรสัง่และกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทน  
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

หวัหน้ำคณะผูแ้ทนอำจมอบอ ำนำจใหบุ้คคลในคณะผูแ้ทนปฏบิตัิรำชกำรแทน
ตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๕๐/๓๕๒  ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำคณะผู้แทน หรือมีแต่ 
ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหร้องหวัหน้ำคณะผูแ้ทนรกัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองหวัหน้ำคณะผู้แทนที่จะรกัษำรำชกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง 
หรอืไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งใดอนัเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรอืมแีต่บุคคลดงักล่ำวไม่อำจ
ปฏบิตัริำชกำรได ้ใหก้ำรรกัษำรำชกำรแทนหวัหน้ำคณะผูแ้ทนหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งใดอนัเป็น
บุคคลในคณะผูแ้ทน เป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบัขำ้รำชกำรฝ่ำยทหำรประจ ำกำรในต่ำงประเทศ 

 

มำตรำ ๕๐/๔๕๓  หวัหน้ำคณะผูแ้ทนมอี ำนำจและหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) บรหิำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำร 

(๒) บรหิำรรำชกำรตำมทีค่ณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมำย หรอื
ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรสีัง่กำรในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล 

(๓) บงัคบับญัชำบุคคลในคณะผูแ้ทนและขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนทีม่ใิช่บุคคลใน
คณะผูแ้ทนซึง่ประจ ำอยู่ในประเทศทีต่นมอี ำนำจหน้ำที ่เพื่อใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรเป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสัง่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของ
คณะรฐัมนตร ีหรอืกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำล 

 
๕๑ มำตรำ ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๒ มำตรำ ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๓ มำตรำ ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๗ 

(๔) รำยงำนขอ้เท็จจรงิและควำมเห็นเกี่ยวกบัผลกำรปฏบิตัริำชกำรของบุคคล
ตำม (๓) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของผูบ้งัคบับญัชำของส่วนรำชกำรต้นสงักดัเกี่ยวกบั
กำรแต่งตัง้และกำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

 

มำตรำ ๕๐/๕๕๔  รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง รฐัมนตรวี่ำกำรทบวง ปลดัส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธบิดหีรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ อำจมอบ
อ ำนำจให้หวัหน้ำคณะผูแ้ทนปฏิบตัิรำชกำรแทนได ้ในกำรนี้ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๓๘ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อมกีำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รบัมอบอ ำนำจมหีน้ำทีต่้อง
รบัมอบอ ำนำจนัน้ และจะมอบอ ำนำจนัน้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรมอบ
อ ำนำจต่อไปใหบุ้คคลในคณะผูแ้ทนตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

เมื่อไดม้กีำรมอบอ ำนำจแล้ว หวัหน้ำคณะผู้แทนมหีน้ำที่ก ำกบั ตดิตำมผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ และใหม้อี ำนำจแนะน ำและแก้ไขกำรปฏบิตัริำชกำร
ของผูร้บัมอบอ ำนำจได ้

 

มำตรำ ๕๐/๖๕๕  กำรที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ ำนำจหรอืมีค ำสัง่ใดที่
เกีย่วขอ้งไปยงัหวัหน้ำคณะผูแ้ทน ใหแ้จง้ผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนภูมภิำค 

   
 

มำตรำ ๕๑  ใหจ้ดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนภูมภิำคดงันี้ 
(๑) จงัหวดั 

(๒) อ ำเภอ 

 

 
๕๔ มำตรำ ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๕ มำตรำ ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๘ 

หมวด ๑ 

จงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๕๒๕๖  ใหร้วมทอ้งทีห่ลำย ๆ  อ ำเภอตัง้ขึน้เป็นจงัหวดัมฐีำนะเป็นนิตบิุคคล 

กำรตัง้ ยุบ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้รำเป็นพระรำชบญัญตั ิ

เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  
ให้จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัยื่นค ำขอจดัตัง้งบประมำณได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ในกรณีนี้ใหถ้อืว่ำจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัเป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ๕๗ 

 

มำตรำ ๕๒/๑๕๘  ใหจ้งัหวดัมอี ำนำจภำยในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) น ำภำรกจิของรฐัและนโยบำยของรฐับำลไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
(๒) ดูแลใหม้กีำรปฏบิตัแิละบงัคบักำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อใหเ้กดิควำมสงบ

เรยีบรอ้ยและเป็นธรรมในสงัคม 

(๓) จดัให้มกีำรคุ้มครอง ป้องกนั ส่งเสรมิ และช่วยเหลอืประชำชนและชุมชน 
ที่ด้อยโอกำสเพื่อให้ได้รบัควำมเป็นธรรมทัง้ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมในกำรด ำรงชีวิต 
อย่ำงพอเพยีง 

(๔) จดัใหม้กีำรบรกิำรภำครฐัเพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ถงึไดอ้ย่ำงเสมอหน้ำ 
รวดเรว็ และมคีุณภำพ 

(๕) จดัให้มีกำรส่งเสรมิ อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และใหม้ี
ขดีควำมสำมำรถพร้อมที่จะด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้รบักำรถ่ำยโอนจำกกระทรวง 
ทบวง กรม 

 
๕๖ จงัหวดัเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ  ดงันัน้ ส ำนักงบประมำณ

จงึจดัตัง้งบประมำณให้แก่จงัหวดัได้ แต่กลุ่มจงัหวดัไม่มกีฎหมำยก ำหนดว่ำมฐีำนะเป็นส่วนรำชกำร  
กำรจดัตัง้งบประมำณของกลุ่มจงัหวดัจะกระท ำได้ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ แต่เมื่อ
ยงัไม่มีพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว กลุ่มจังหวดัจึงไม่อำจยื่นค ำขอจัดตัง้งบประมำณได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๖/๒๕๕๑) 

๕๗ มำตรำ ๕๒ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๘ มำตรำ ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๓๙ 

(๖) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนอื่น
ของรฐัมอบหมำย หรอืทีม่กีฎหมำยก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นหน้ำทีข่อง
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัที่ประจ ำอยู่ในเขตจงัหวดัที่จะต้องปฏบิตัใิหส้อดคล้อง
และเป็นไปตำมแผนพฒันำจงัหวดัตำมมำตรำ ๕๓/๑ 

 

มำตรำ ๕๓๕๙  ในจงัหวดัหนึ่งใหม้คีณะกรมกำรจงัหวดั ท ำหน้ำที่เป็นทีป่รกึษำ
ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ กบัปฏิบตัิหน้ำที่อื่น
ตำมทีก่ฎหมำยหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรกี ำหนด 

คณะกรมกำรจงัหวดัประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำน รองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัหนึ่งคนตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอบหมำย ปลดัจงัหวดั อยักำรจงัหวดั
ซึ่งเป็นหวัหน้ำที่ท ำกำรอยักำรจงัหวดั ผู้บงัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดั และหวัหน้ำส่วน
รำชกำรประจ ำจงัหวดัจำกกระทรวงและทบวงต่ำง ๆ เวน้แต่กระทรวงมหำดไทยซึ่งประจ ำอยู่
ในจงัหวดั กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมกำรจงัหวดั และหวัหน้ำส ำนักงำน
จงัหวดัเป็นกรมกำรจงัหวดัและเลขำนุกำร๖๐ 

ถ้ำกระทรวงหรอืทบวงมีหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัซึ่งกรมต่ำง ๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงนัน้ส่งมำประจ ำอยู่ในจังหวัดมำกกว่ำหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวง  
หรือปลัดทบวงก ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของ
กระทรวงหรอืทบวงในคณะกรมกำรจงัหวดั 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง เมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็สมควรจะแต่งตัง้
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในรำชกำรส่วนภูมิภำคคนหนึ่ง  
หรอืหลำยคนเป็นกรมกำรจงัหวดัเพิม่ขึน้เฉพำะกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่ดหน้ำทีห่นึ่งกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๕๓/๑๖๑  ให้จังหวัดจัดท ำแผนพัฒนำจังหวดัให้สอดคล้องกับแนวทำง 
กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัชำต ิและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
ในจงัหวดั 

 
๕๙ มำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐ มำตรำ ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๑ มำตรำ ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๐ 

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัจดัให้ม ี
กำรประชุมปรึกษำหำรอืร่วมกันระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีสถำนที่ตัง้ท ำกำรอยู่ 
ในจังหวัดไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคหรือรำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
และผู้บรหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมดในจงัหวดั รวมทัง้ผู้แทนภำคประชำ
สงัคม และผูแ้ทนภำคธุรกจิเอกชน 

กำรจดัท ำแผนพัฒนำจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ง จ ำนวนและวธิีกำรสรรหำผู้แทน 
ภำคประชำสงัคมและผูแ้ทนภำคธุรกจิเอกชนตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

เมื่อประกำศใชแ้ผนพฒันำจงัหวดัแลว้ กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรด ำเนินกิจกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรฐั 
ทัง้ปวงทีก่ระท ำในพืน้ทีจ่งัหวดัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำจงัหวดัดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๕๓/๒๖๒  ให้น ำควำมในมำตรำ ๕๓/๑ มำใช้บังคับกับกำรจัดท ำ
แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๔  ในจงัหวดัหนึ่ง ให้มผีู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัคนหนึ่งเป็นผู้รบันโยบำย
และค ำสัง่จำกนำยกรฐัมนตรีในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล คณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม 
มำปฏิบตัิกำรให้เหมำะสมกบัท้องที่และประชำชน และเป็นหวัหน้ำบงัคบับญัชำบรรดำ
ขำ้รำชกำรฝ่ำยบรหิำร ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในรำชกำรส่วนภูมภิำคในเขตจงัหวดั และรบัผดิชอบ
ในรำชกำรจงัหวดัและอ ำเภอ และจะใหม้รีองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืผูช้่วยผูว้่ำรำชกำร
จังหวัด หรือทัง้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ช่วยสัง่ 
และปฏบิตัริำชกำรแทนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดักไ็ด ้

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรส่วนภูมิภำคในเขตจังหวัด และรบัผิดชอบในรำชกำรรองจำก 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั และผูช้่วยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสงักดั
กระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๕๕  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจำกจะมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นหัวหน้ำ
ปกครองบงัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบงำนบรหิำรรำชกำรของจงัหวดัดงักล่ำว 

 
๖๒ มำตรำ ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๑ 

ในมำตรำ ๕๔ ใหม้ปีลดัจงัหวดัและหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัซึ่งกระทรวง ทบวง 
กรมต่ำง ๆ  ส่งมำประจ ำท ำหน้ำทีเ่ป็นผูช้่วยเหลอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั และมอี ำนำจบงัคบับญัชำ
ขำ้รำชกำรฝ่ำยบรหิำรส่วนภูมภิำคซึง่สงักดักระทรวง ทบวง กรมนัน้ ในจงัหวดันัน้ 

 

มำตรำ ๕๕/๑๖๓  ในจงัหวดัหนึ่งนอกจำกกรุงเทพมหำนคร ให้มีคณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลจงัหวดัคณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อว่ำ “ก.ธ.จ.” ท ำหน้ำทีส่อดส่องและเสนอแนะ
กำรปฏบิตัภิำรกจิของหน่วยงำนของรฐัในจงัหวดัใหใ้ชว้ธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ี
และเป็นไปตำมหลกักำรทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๓/๑  

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ ำนำจ 
ในจงัหวดัเป็นประธำน ผู้แทนภำคประชำสงัคม ผูแ้ทนสมำชกิสภำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้บรหิำรและผู้แทนภำคธุรกิจเอกชน  ทัง้นี้ จ ำนวน วธิกีำรสรรหำ และกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีข่อง ก.ธ.จ. ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ในกรณีที ่ก.ธ.จ. พบว่ำมกีำรละเลยไม่ปฏบิตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั
หรอืมกีรณีทีเ่ป็นกำรทุจรติ ใหเ้ป็นหน้ำทีข่อง ก.ธ.จ. ทีจ่ะต้องแจ้งใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่ เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  
เพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีต่่อไป 

 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรง
ต ำแหน่งรองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรไดใ้หผู้ช้่วยผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืมี
แต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรไดใ้หป้ลดัจงัหวดัเป็นผูร้ ักษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีองผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดั ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืปลดัจงัหวดัหลำยคน ให้ปลดักระทรวงแต่งตัง้ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มทีัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
ผูช้่วยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั และปลดัจงัหวดั หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดซึ่งมีอำวุ โสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็น 
ผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

 
๖๓ มำตรำ ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๒ 

มำตรำ ๕๗  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจและหน้ำทีด่งันี้ 
(๑)๖๔ บรหิำรรำชกำรตำมกฎหมำย ระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำร และตำม

แผนพฒันำจงัหวดั 

(๒) บรหิำรรำชกำรตำมทีค่ณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมำยหรอื
ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรสีัง่กำรในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล 

(๓) บรหิำรรำชกำรตำมค ำแนะน ำและค ำชี้แจงของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  
ในเมื่อไม่ขดัต่อกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ของกระทรวง ทบวง กรม มตขิอง
คณะรฐัมนตรหีรอืกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตร ี

(๔)๖๕ ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัริำชกำรอนัมใิช่รำชกำรส่วนภูมภิำคของขำ้รำชกำร
ซึ่งประจ ำอยู่ในจงัหวดันัน้ ยกเว้นขำ้รำชกำรทหำร ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ขำ้รำชกำร
ฝ่ำยอยักำร ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั ขำ้รำชกำรในส ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิ
และขำ้รำชกำรครู ใหป้ฏบิตัริำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืค ำสัง่
ของกระทรวง ทบวง กรม หรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตรี
หรอืยบัยัง้กำรกระท ำใด ๆ ของขำ้รำชกำรในจงัหวดัทีข่ดัต่อกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
หรือค ำสัง่ของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสัง่ก ำรของ
นำยกรฐัมนตรไีวช้ัว่ครำวแลว้รำยงำนกระทรวง ทบวง กรม ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ประสำนงำนและร่วมมือกับข้ำรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน 
ตรวจเงนิแผ่นดนิและขำ้รำชกำรครู ผูต้รวจรำชกำรและหวัหน้ำส่วนรำชกำรในระดบัเขตหรอื
ภำค ในกำรพฒันำจงัหวดัหรอืป้องปัดภยัพบิตัสิำธำรณะ 

(๖)๖๖ เสนองบประมำณต่อกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเสนอขอจดัตัง้งบประมำณ
ต่อส ำนักงบประมำณตำมมำตรำ ๕๒ วรรคสำม และรำยงำนใหก้ระทรวงมหำดไทยทรำบ 

 
๖๔ มำตรำ ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕ ถ้ำกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของกรมนัน้ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค  

ส่วนรำชกำรนัน้คงมีฐำนะเป็นรำชกำรส่วนกลำง ไม่อยู่ภำยใต้บังคบับัญชำของผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัจึงไม่มีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรซึ่งสงักัดรำชกำรส่วนกลำงไปปฏิบัติรำชกำรยัง 
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในเขตจงัหวดันัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๕/๒๕๔๖) 

๖๖ มำตรำ ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๓ 

(๗)๖๗ ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำย 

(๘) ก ำกับกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนักงำนองค์กำรของรัฐบำลหรอืรฐัวิสำหกิจ  
ในกำรนี้ให้มีอ ำนำจท ำรำยงำนหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดองค์กำรของรัฐบำลหรือ
รฐัวสิำหกจิ 

(๙) บรรจุ แต่งตัง้ ใหบ้ ำเหน็จ และลงโทษขำ้รำชกำรส่วนภูมภิำคในจงัหวดัตำม
กฎหมำย และตำมทีป่ลดักระทรวง ปลดัทบวง หรอือธบิดมีอบหมำย 

 

มำตรำ ๕๘  กำรยกเว้น จ ำกัด หรอืตัดทอน อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัในกำรบรหิำรรำชกำรในจงัหวดั หรอืให้ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรใดมอี ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรบรหิำรรำชกำรส่วนภูมภิำคเช่นเดยีวกบัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะกระท ำได้โดย
ตรำเป็นพระรำชบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๕๙  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ มำใช้บงัคบัแก่ผูร้กัษำ
รำชกำรแทนและผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนตำมหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๖๐๖๘  ใหแ้บ่งส่วนรำชกำรของจงัหวดัดงันี้ 
(๑) ส ำนักงำนจงัหวดั มหีน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรทัว่ไปและกำรวำงแผนพฒันำ

จังหวัดของจังหวัดนั ้น มีหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  
และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนจงัหวดั 

(๒) ส่วนต่ำง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตัง้ขึ้น มีหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร 
ของกระทรวง ทบวง กรมนัน้ ๆ มหีวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดันัน้ ๆ เป็นผูป้กครอง
บงัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

 
๖๗ มำตรำ ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ กระทรวงศึกษำธิกำรจะแก้ไขกฎหมำยให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำสงักัดกรมต่ำง ๆ  

ในกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำคโดยให้ศึกษำธิกำรจังหวดัหรอืศึกษำธิกำรอ ำเภอ 
ซึง่สงักดัส ำนักงำนปลดักระทรวง มอี ำนำจบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรของหน่วยงำนและสถำนศกึษำสงักดั 
กรมต่ำง ๆ ในกระทรวงศกึษำธกิำรก็ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๙/๒๕๑๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๔ 

หมวด ๒ 

อ ำเภอ 

   
 

มำตรำ ๖๑  ในจงัหวดัหนึ่งใหม้หีน่วยรำชกำรบรหิำรรองจำกจงัหวดัเรยีกว่ำอ ำเภอ 

กำรตัง้ ยุบ และเปลีย่นเขตอ ำเภอ ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๖๑/๑๖๙  ใหอ้ ำเภอมอี ำนำจหน้ำทีภ่ำยในเขตอ ำเภอ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) อ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

โดยใหน้ ำควำมในมำตรำ ๕๒/๑ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจดัให้มีกำรบริกำรร่วมกันของหน่วยงำนของรฐั 

ในลกัษณะศูนยบ์รกิำรร่วม 

(๓) ประสำนงำนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกบัชุมชนในกำร
ด ำเนินกำรให้มีแผนชุมชน เพื่อรองรบักำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดั และกระทรวง ทบวง กรม 

(๔) ไกล่เกลี่ยหรอืจดัใหม้กีำรไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พพิำทเพื่อใหเ้กดิควำมสงบ
เรยีบรอ้ยในสงัคมตำมมำตรำ ๖๑/๒ และมำตรำ ๖๑/๓ 

 

มำตรำ ๖๑/๒๗๐  ในอ ำเภอหนึ่ ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท ำห น้ำที่ ไกล่ เกลี่ย 
และประนอมขอ้พพิำทของประชำชนทีคู่่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตอ ำเภอ 

 
๖๙ มำตรำ ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๐ มำตรำ ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มำตรำ ๖๑/๒ วรรคหนึ่งถึงวรรคแปด ได้บัญญัติหลกัเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรบัอ ำเภอ 

เกีย่วกบักำรไกล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิำทของประชำชน และวรรคเก้ำได้บญัญตัใิหน้ ำควำมในมำตรำนี้
มำใช้บงัคบักบักรุงเทพมหำนครโดยอนุโลมด้วย  ดงันัน้ กำรออกกฎกระทรวงจึงย่อมออกเพื่อก ำหนด
รำยละเอยีดส ำหรบักำรด ำเนินกำรในจงัหวดัต่ำง ๆ รวมทัง้ในกรุงเทพมหำนครในฉบับเดยีวกนั แต่เมื่อ
พจิำรณำในเนื้อหำของกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรไกล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิำททำงแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
กฎกระทรวงดังกล่ำวมีควำมมุ่งหมำยเพื่อใช้กับกรณีจังหวัดต่ำง ๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนคร   
ด้วยเหตุนี้  หำกกรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  
หรอืมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้แตกต่ำงจำกหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ส ำหรบัจงัหวดั
ต่ำง ๆ แล้ว ก็สำมำรถก ำหนดให้แตกต่ำงได้ เท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัมำตรำ ๖๑/๒ เพื่อให้สอดคล้อง 
กบัระเบยีบบรหิำรรำชกำรของกรุงเทพมหำนครและสภำพของกรุงเทพมหำนคร (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๑๔/๒๕๕๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๕ 

ในเรื่องที่พิพำททำงแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อพิพำททำงแพ่งอื่นที่มีทุนทรพัย์ 
ไม่เกนิสองแสนบำท หรอืมำกกว่ำนัน้ ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

ให้นำยอ ำเภอโดยควำมเห็นชอบของคณะกรมกำรจงัหวดัจดัท ำบญัชีรำยชื่อ
บุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นคณะบุคคลผู้ท ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำท โดย
คดัเลือกจำกบุคคลที่มีควำมรู้หรอืมีประสบกำรณ์เหมำะสมกับกำรท ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ย 

ขอ้พพิำท 

เมื่อมขีอ้พพิำทเกดิขึน้และคู่พพิำทตกลงยนิยอมใหใ้ชว้ธิกีำรไกล่เกลีย่ขอ้พพิำท
ให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยเลอืกบุคคลจำกบญัชีรำยชื่อตำมวรรคสองฝ่ำยละหนึ่งคน และให้
นำยอ ำเภอ พนักงำนอยักำรประจ ำจงัหวดัหรือปลดัอ ำเภอที่ได้รบัมอบหมำยคนหนึ่ง 
เป็นประธำน เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นคณะบุคคลผูท้ ำหน้ำทีไ่กล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิำท 

ให้คณะบุคคลผูท้ ำหน้ำทีไ่กล่เกลี่ยและประนอมขอ้พพิำทมอี ำนำจหน้ำที่รบัฟัง
ขอ้พพิำทโดยตรงจำกคู่พพิำท และด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยให้เกิดขอ้ตกลงยนิยอมร่วมกัน
ระหว่ำงคู่พิพำทโดยเร็ว ถ้ำคู่พิพำททัง้สองฝ่ำยตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท ำหน้ำที ่
ไกล่เกลี่ยและประนอมขอ้พิพำทจดัให้มกีำรท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมระหว่ำง
คู่พพิำท และให้ถอืเอำขอ้ตกลงตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำมมผีลผูกพนัคู่พพิำท
ทัง้สองฝ่ำย ในกรณีทีคู่่พพิำทไม่อำจตกลงกนัได ้ใหค้ณะบุคคลผูท้ ำหน้ำทีไ่กล่เกลี่ยและ
ประนอมขอ้พพิำทสัง่จ ำหน่ำยขอ้พพิำทนัน้ 

ข้อตกลงตำมวรรคสี่ให้มีผลเช่นเดียวกับค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรจดัท ำบญัช ีกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยขอ้พพิำทและกำรจดัท ำ
สญัญำประนีประนอมยอมควำม ตลอดจนค่ำตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมขอ้พพิำท ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีคู่่พพิำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏบิตัติำมสญัญำประนีประนอมยอมควำม
ให้คู่พพิำทอีกฝ่ำยหนึ่งยื่นค ำรอ้งต่อพนักงำนอยักำร และใหพ้นักงำนอยักำรด ำเนินกำร
ยื่นค ำรอ้งต่อศำลที่มเีขตอ ำนำจเพื่อให้ออกค ำบงัคบัให้ตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำม
ดงักล่ำวโดยใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำรมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผู้ท ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำทได้รับข้อพิพำท 
ไวพ้จิำรณำ ให้อำยุควำมในกำรฟ้องร้องคดสีะดุดหยุดลง นับแต่วนัทีย่ื่นขอ้พพิำทจนถึง
วนัทีค่ณะบุคคลผูท้ ำหน้ำทีไ่กล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิำทสัง่จ ำหน่ำยขอ้พพิำทหรอืวนัที่
คู่พพิำทท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมกนั แลว้แต่กรณี 

ควำมในมำตรำน้ีใหใ้ชก้บัเขตของกรุงเทพมหำนครดว้ยโดยอนุโลม 
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๔๖ 

มำตรำ ๖๑/๓๗๑  บรรดำควำมผิดที่มีโทษทำงอำญำที่เกิดขึ้นในเขตอ ำเภอใด
หำกเป็นควำมผดิอนัยอมควำมได ้และมใิช่เป็นควำมผดิเกี่ยวกบัเพศ ถ้ำผู้เสยีหำยและ 

ผูถู้กกล่ำวหำยนิยอม หรอืแสดงควำมจ ำนง ใหน้ำยอ ำเภอของอ ำเภอนัน้หรอืปลดัอ ำเภอ
ทีน่ำยอ ำเภอดงักล่ำวมอบหมำยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตำมควรแก่กรณี และเมื่อผูเ้สยีหำยและ 

ผูถู้กกล่ำวหำยนิยอมเป็นหนังสอืตำมทีไ่กล่เกลีย่และปฏิบตัติำมค ำไกล่เกลี่ยดงักล่ำวแล้ว 
ใหค้ดอีำญำเป็นอนัเลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ในกรณีที่ผูเ้สยีหำยและผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยนิยอมตำมที่ไกล่เกลี่ย ให้จ ำหน่ำยขอ้พพิำทนัน้ 
แต่เพื่อประโยชน์ในกำรทีผู่เ้สยีหำยจะไปด ำเนินคดตี่อไป อำยุควำมกำรรอ้งทุกขต์ำมประมวล
กฎหมำยอำญำใหเ้ริม่นับแต่วนัทีจ่ ำหน่ำยขอ้พพิำท 

หลกัเกณฑ์และวธิใีนกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖๒  ในอ ำเภอหนึ่ง มนีำยอ ำเภอคนหนึ่งเป็นหวัหน้ำปกครองบงัคบับญัชำ
บรรดำขำ้รำชกำรในอ ำเภอ และรบัผดิชอบงำนบรหิำรรำชกำรของอ ำเภอ 

นำยอ ำเภอสงักดักระทรวงมหำดไทย 

บรรดำอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรของกรมกำรอ ำเภอหรอืนำยอ ำเภอ 
ซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้กรมกำรอ ำเภอและนำยอ ำเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ ำนำจและ
หน้ำทีข่องนำยอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๖๓  ในอ ำเภอหนึ่ง นอกจำกจะมนีำยอ ำเภอเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชำ
และรบัผิดชอบดงักล่ำวในมำตรำ ๖๒ ให้มีปลดัอ ำเภอและหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำ
อ ำเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ ส่งมำประจ ำให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรส่วนภูมิภำคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนัน้ ในอ ำเภอนัน้ 

 

มำตรำ ๖๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
แต่งตัง้ปลดัอ ำเภอ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผู้มอีำวุโสตำมระเบียบแบบแผน 
ของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 
๗๑ มำตรำ ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๔๗ 

ถ้ำมีผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยอ ำเภอ
แต่งตัง้ปลดัอ ำเภอ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผูม้อีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผน
ของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอมไิดแ้ต่งตัง้ผูร้กัษำรำชกำรแทนไว้
ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ปลดัอ ำเภอหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผู้มอีำวุโส
ตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๖๕  นำยอ ำเภอมอี ำนำจและหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  

ถ้ำกฎหมำยใดมไิดบ้ญัญตัวิ่ำกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยนัน้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ 
ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องนำยอ ำเภอทีจ่ะตอ้งรกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยนัน้ดว้ย 

(๒) บรหิำรรำชกำรตำมทีค่ณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมำยหรอื
ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรสีัง่กำรในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล 

(๓) บริหำรรำชกำรตำมค ำแนะน ำและค ำชี้แจงของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดและ 
ผู้มหีน้ำที่ตรวจกำรอื่นซึ่งคณะรฐัมนตร ีนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดมอบหมำย ในเมื่อไม่ขดัต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสัง่ 
ของกระทรวง ทบวง กรม มตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตร  ี

(๔) ควบคุมดแูลกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ในอ ำเภอตำมกฎหมำย 

 

มำตรำ ๖๖  ใหแ้บ่งส่วนรำชกำรของอ ำเภอดงันี้ 
(๑) ส ำนักงำนอ ำเภอ มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบัรำชกำรทัว่ไปของอ ำเภอนัน้ ๆ มนีำยอ ำเภอ

เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรและรบัผดิชอบ 

(๒)๗๒ ส่วนต่ำง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ัง้ขึน้ในอ ำเภอนัน้ มหีน้ำทีเ่กีย่วกบั
รำชกำรของกระทรวง ทบวง กรมนัน้ ๆ มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอนั ้น ๆ เป็น
ผูป้กครองบงัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 
๗๒ กรณีที่รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคก ำหนดใหม้หีน่วยงำนระดบัอ ำเภอแยกต่ำงหำกจำก

หน่วยงำนระดบัจงัหวดั หน่วยงำนระดบัอ ำเภอนัน้จงึเป็นส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอตำมมำตรำ ๖๖ (๒) 
และผูป้กครองบงัคบับญัชำของหน่วยงำนย่อมเป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ แต่กรณีที่รำชกำร
บรหิำรส่วนภูมภิำคก ำหนดใหม้หีน่วยงำนระดบัอ ำเภอเพื่อช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนระดบั
จงัหวดั หน่วยงำนระดบัอ ำเภอจึงเป็นส่วนรำชกำรภำยในของหน่วยงำนระดับจงัหวดั ไม่ถือว่ำเป็น 
ส่ ว น รำชก ำรป ระจ ำอ ำ เภ อ  เมื่ อ พิ จ ำรณ ำกฎกระ ท รว งแบ่ งส่ วน รำชกำรก รมป ระม งฯ  
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๔๘ 

มำตรำ ๖๗  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ มำใชบ้งัคบัแก่ผูร้กัษำรำชกำรแทน
และผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนตำมหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๖๘  กำรจดักำรปกครองอ ำเภอ นอกจำกทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปกครองทอ้งที ่

 

ส่วนที ่๓ 

กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๖๙  ทอ้งถิน่ใดทีเ่หน็สมควรจดัให้รำษฎรมส่ีวนในกำรปกครองทอ้งถิ่น
ใหจ้ดัระเบยีบกำรปกครองเป็นรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๗๐  ใหจ้ดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ดงันี้ 
(๑) องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒) เทศบำล 

(๓) สุขำภบิำล 

(๔) รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๗๒) 
ส ำนักงำนประมงจงึเป็นส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนประมงจงัหวดัมใิช่ส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ  ดงันัน้  
กำรแต่งตัง้ประมงอ ำเภอเป็นกรรมกำรใน ก.ช.ภ.อ. จงึไม่เป็นไปตำมขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ แห่งระเบยีบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๙๒๔/๒๕๕๗) 

มำตรำ ๘ ฉ แบ่งส่วนรำชกำรกรมรำชทณัฑอ์อกเป็นรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและรำชกำร
บรหิำรส่วนภูมภิำคโดยเรอืนจ ำอ ำเภอยงัคงเป็นรำชกำรส่วนภูมภิำค รวมทัง้ไม่ปรำกฏว่ำมกีฎหมำย
ฉบบัใดให้อ ำนำจกรมรำชทัณฑ์แบ่งส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงอื่นแตกต่ำงไปจำกหลกักำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน  ดงันัน้ ผูบ้ญัชำกำรเรอืนจ ำอ ำเภอจงึเป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำร
ประจ ำอ ำเภอตำมมำตรำ ๖๖ (๒) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๔/๒๕๕๓) 

กระทรวงศึกษำธิกำรจะแก้ไขกฎหมำยให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำสงักัดกรมต่ำง ๆ  
ในกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค โดยให้ศึกษำธิกำรจังหวดัหรอืศึกษำธิกำรอ ำเภอ 
ซึ่งสงักดัส ำนักงำนปลดักระทรวงมอี ำนำจบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรของหน่วยงำนและสถำนศกึษำสงักดั 
กรมต่ำง ๆ ในกระทรวงศกึษำธกิำรกไ็ด้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๙/๒๕๑๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๔๙ 

มำตรำ ๗๑  กำรจดัระเบยีบกำรปกครององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล 
สุขำภบิำล และรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

ส่วนที ่๔ 

คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร๗๓ 

   
 

มำตรำ ๗๑/๑๗๔  ใหม้คีณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรคณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อ
ว่ำ “ก.พ.ร.” ประกอบด้วยนำยกรฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรทีี่นำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 
เป็นประธำน รฐัมนตรหีนึ่งคนที่นำยกรฐัมนตรกี ำหนดเป็นรองประธำน ผู้ซึ่งคณะกรรมกำร
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำยหนึ่งคน และกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒไิม่เกนิสบิคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จำกผูม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญในทำงดำ้น
นิตศิำสตร์ เศรษฐศำสตร์ รฐัศำสตร์ กำรบรหิำรรฐักิจ กำรบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิกำรคลงั 
จติวทิยำองคก์ำร และสงัคมวทิยำ อย่ำงน้อยดำ้นละหนึ่งคน 

ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนบรรลุผล คณะรฐัมนตรจีะก ำหนดให้
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒไิม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกนิหำ้คนตอ้งท ำงำนเตม็เวลำกไ็ด๗้๕ 

เลขำธกิำร ก.พ.ร. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิใหค้ณะรฐัมนตรพีจิำรณำจำกรำยชื่อบุคคลทีไ่ดร้บั
กำรเสนอโดยวธิกีำรสรรหำ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๗๑/๒๗๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

 
๗๓ ส่วนที่ ๔ คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร มำตรำ ๗๑/๑ ถงึ มำตรำ ๗๑/๑๐ เพิม่โดย

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๔ มำตรำ ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ )  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๕ มำตรำ ๗๑/๑ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖ มำตรำ ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ )  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๐ 

(๓) ไม่เคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๔) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น 
กรรมกำรหรอืผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งซึ่งรบัผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรค
กำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีพ่รรคกำรเมอืง 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือ
รฐัวสิำหกจิเพรำะทุจรติต่อหน้ำที ่หรอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

 

มำตรำ ๗๑/๓๗๗  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่ ผูซ้ึ่ง
พน้จำกต ำแหน่งแลว้ อำจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยงัมิได้แต่งตัง้
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒใิหม่ ให้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒนิัน้ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปก่อนจนกว่ำจะได้
แต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒใิหม่ 

 

มำตรำ ๗๑/๔๗๘  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๗๑/๒ 

(๔) คณะรฐัมนตรใีห้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มคีวำมประพฤติเสื่อมเสีย 
หรอืหย่อนควำมสำมำรถ 

 

มำตรำ ๗๑/๕๗๙  ในกรณีทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระและ
ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒแิทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำรที่เหลอือยู่ปฏิบตัิ
หน้ำทีต่่อไปได ้

 
๗๗ มำตรำ ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๘ มำตรำ ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ )  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๙ มำตรำ ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ )  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๑ 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒวิ่ำงลงก่อนวำระ ใหด้ ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในสำมสิบวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึ ง 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่แต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒกิไ็ด ้

 

มำตรำ ๗๑/๖๘๐  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง หรอื
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้เพิม่ขึน้ในระหว่ำงทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒอิื่นยงัมวีำระ
อยู่ในต ำแหน่ง ใหก้รรมกำรผู้ทรงคุณวุฒทิี่ไดร้บัแต่งตัง้มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบั
เวลำทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒทิีย่งัอยู่ในต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๗๑/๗๘๑  กำรประชุม ก.พ.ร. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม ไม่ว่ำกรรมกำรดงักล่ำว
จะเป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒทิีท่ ำงำนเตม็เวลำหรอืไม่ 

ในกำรประชุม ก.พ.ร. ถ้ำประธำนไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่อำจปฏิบัตหิน้ำที่ได ้
ให้รองประธำนปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน ในกรณีทีไ่ม่มรีองประธำนหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัหิน้ำที่ได ้
ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสยีงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๗๑/๘๘๒  กำรปฏบิตัิหน้ำที่และค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทีต่อ้งท ำงำนเตม็เวลำ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๗๑/๙๘๓  ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เป็น 
ส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรฐัมนตรี ท ำหน้ำที่รบัผิดชอบงำนธุรกำรของ ก.พ.ร. และ 
หน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยหรอื ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมเีลขำธกิำร ก.พ.ร. ซึง่เป็นขำ้รำชกำร 
พลเรือนสำมญัเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร และรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี

 

 
๘๐ มำตรำ ๗๑/๖ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๑ มำตรำ ๗๑/๗ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๒ มำตรำ ๗๑/๘ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๓ มำตรำ ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๒ 

มำตรำ ๗๑/๑๐๘๔  ก.พ.ร. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ

รำชกำรและงำนของรฐัอย่ำงอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงระบบรำชกำร ระบบงบประมำณ 
ระบบบุคลำกร มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจรยิธรรม ค่ำตอบแทน และวธิปีฏิบตัิรำชกำรอื่น 
ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มกีำรก ำหนดเป้ำหมำย ยุทธศำสตร ์และ
มำตรกำรกไ็ด ้

(๒) เสนอแนะและให้ค ำปรกึษำแก่หน่วยงำนอื่นของรฐัที่มไิด้อยู่ในก ำกับของ
รำชกำรฝ่ำยบรหิำรตำมทีห่น่วยงำนดงักล่ำวรอ้งขอ 

(๓) รำยงำนต่อคณะรฐัมนตรใีนกรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรขดัหรอืไม่สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในมำตรำ ๓/๑ 

(๔) เสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนในกำรจัดตัง้  
กำรรวม กำรโอน กำรยุบเลกิ กำรก ำหนดชื่อ กำรเปลี่ยนชื่อ กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของส่วนรำชกำรทีเ่ป็นกระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนรำชกำรอื่น 

(๕) เสนอควำมเหน็ต่อคณะรฐัมนตรใีนกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำและกฎที่ออก
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๖) ด ำเนินกำรให้มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแก่ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที ่
ทีเ่กีย่วขอ้งและประชำชนทัว่ไป รวมตลอดทัง้กำรฝึกอบรม 

(๗) ติดตำม ประเมนิผล และแนะน ำเพื่อให้มกีำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
และรำยงำนต่อคณะรฐัมนตรพีรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ 

(๘) ตคีวำมและวนิิจฉัยปัญหำทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชบ้ังคบัพระรำชบญัญตันิี้ หรอื
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทัง้ก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิ
ในกรณีที่เป็นปัญหำ มติของคณะกรรมกำรตำมข้อนี้  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรฐัมนตรแีลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย 

(๙) เรยีกใหเ้จำ้หน้ำทีห่รอืบุคคลอื่นใดมำชี้แจงหรอืแสดงควำมเหน็ประกอบกำร
พจิำรณำ 

(๑๐) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกบักำรพฒันำและจดัระบบรำชกำรและงำน
ของรฐัอย่ำงอื่นเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อเสนอต่อสภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำ 

(๑๑) แต่งตัง้คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรอืคณะท ำงำน เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่
ต่ำง ๆ ตำมทีม่อบหมำย และจะก ำหนดอตัรำเบีย้ประชุมหรอืค่ำตอบแทนอื่นดว้ยกไ็ด ้

 
๘๔ มำตรำ ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ )  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๓ 

(๑๒) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัตินี้หรอืตำมที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมำย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๒  ค ำว่ำ “ทบวงกำรเมอืง” ตำมกฎหมำยอื่นทีม่อียู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั ใหห้มำยควำมถงึกระทรวง ทบวง กรม ตำมพระรำชบญัญตันิี้แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๗๓  พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศของคณะปฏิวตัิเกี่ยวกับกำรจดั
ระเบียบรำชกำรในส ำนักงำนรฐัมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และ 
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกรมหรือมีฐำนะเป็นกรมที่ได้ตรำ 
หรอืประกำศโดยอำศยัอ ำนำจกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิทีใ่ชบ้งัคบั
อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้คงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแทน 

 

มำตรำ ๗๔  พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรฐัมนตร ีและ
กรมหรอืส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะเทยีบเท่ำกรมหรอืมฐีำนะเป็นกรมใด
ยงัมไิดร้ะบุอ ำนำจหน้ำที่ไวต้ำมมำตรำ ๘ วรรคสี่ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้เสร็จสิน้ภำยใน
สองปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๕  บทบญัญตัิแห่งกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ใดอ้ำง
ถงึประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอือ้ำงถงึ
บทบญัญตัแิห่งประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๑๕ 
ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสัง่นั ้นอ้ำงถึง
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัินี้ในบทมำตรำที่มนีัยเช่นเดยีวกนั 
แลว้แต่กรณี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนันท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรจ ำเป็น 
ตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ใหช้ดัเจนเพื่อมใิหม้กีำรปฏบิตังิำน
ซ ้ำซ้อนกันระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และเพื่อให้กำรบริหำรงำนในระดับกระทรวง 
มเีอกภำพสำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่รฐัมนตรกี ำหนดได้ และสมควร
เพิ่มบทบญัญัติเกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบตัิรำชกำรแทนให้ครบถ้วนชดัเจนเพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบตัิรำชกำร และก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตัิรำชกำรของข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบตัิรำชกำรในเขต
จงัหวดัให้เหมำะสมขึ้น ประกอบกับประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ 
กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมำยหลกัในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิไดป้ระกำศใช้
บงัคบัมำเป็นเวลำนำนแลว้ สมควรแกไ้ขปรบัปรุงเป็นพระรำชบญัญตัเิสยีในครำวเดยีวกนั  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๘๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
คณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญัญัติให้จดัตัง้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก เป็นส่วนรำชกำรสังกัดส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีมเีลขำธิกำรคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบกเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
ขำ้รำชกำรและรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร ขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ีในกำรนี้สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบญัญัติระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เสยีใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๘๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๘๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๒๑/หน้ำ ๖/๑๔ มนีำคม ๒๕๓๕ 
๘๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๑๒๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๖ กนัยำยน ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่ องมำจำก
พระรำชด ำริเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิและรบัผดิชอบในกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตรีและโดยที่พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บงัคบัแล้วบญัญัติให้จดัตัง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
พลงังำนแห่งชำตเิป็นส่วนรำชกำรสงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีมเีลขำธกิำรคณะกรรมกำรนโยบำย
พลังงำนแห่งชำติเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
พลงังำนแห่งชำตแิละรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร ขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ีในกำรนี้
ตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพื่อก ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรทัง้สองเป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรและรบัผดิชอบในกำร
ปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  พระรำชกฤษฎกีำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘ 
วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ใน
วนัที่พระรำชบญัญตัินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้คงใชบ้งัคบัได้ต่อไป จนกว่ำจะมี
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘ ฉ แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบ
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รฐัธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ ๒๓๐ ไดบ้ญัญตัใิหก้ำรรวมหรอืโอนกระทรวง ทบวง กรม 
ที่ไม่มกีำรก ำหนดต ำแหน่งหรอือตัรำของขำ้รำชกำรหรอืลูกจ้ำงเพิม่ขึ้นหรอืกำรยุบเลกิ
ส่วนรำชกำรดงักล่ำว สำมำรถท ำไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ ดงันัน้ สมควรก ำหนด

 
๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๓๗ ก/หน้ำ ๒๒/๒๘ เมษำยน ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๖ 

ลักษณะของกรณีที่สำมำรถตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำและวิธีกำรด ำเนินกำรของ 
แต่ละกรณี และรูปแบบของพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว รวมทัง้ปรบัปรุงหลักเกณฑ์ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรฐัมนตรแีละส่วนรำชกำรระดบักรม  ทัง้นี้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญดงักล่ำว จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๘๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๖  ในวำระเริม่แรก ให ้ก.พ.ร. ด ำเนินกำรเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อใหม้ี
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง ระบบรำชกำร ระบบงบประมำณ ระบบบุคลำกร กำรปรับเปลี่ยน 
ส่วนรำชกำรเป็นองค์กำรมหำชน หรอืองค์กรรูปแบบอื่นทีม่ใิช่ส่วนรำชกำร เพื่อใหก้ำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
ทัง้นี้ ภำยในสองปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๗  ให้แก้ไขค ำว่ำ “ส ำนักงำนเลขำนุกำรรฐัมนตรี” ในพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ เป็นค ำว่ำ “ส ำนักงำน
รฐัมนตร”ี ทุกแห่ง 

 

มำตรำ ๑๘  ให้ด ำเนินกำรแต่งตัง้ ก.พ.ร. ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ใหโ้อนงบประมำณและบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน 
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ ไปเป็นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 

ให้อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมมำตรำ ๘ ทว ิ
และตำมมำตรำ ๘ สตัต ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกำรก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.พ.ร. 

ให้คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
พลเรอืน คงมอี ำนำจหน้ำทีเ่ท่ำทีไ่ม่ซ ้ำกบัอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.พ.ร. 

 
๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๙๙ ก/หน้ำ ๑/๒ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๗ 

ใหด้ ำเนินกำรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนและกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อก ำหนดภำรกิจของ ก.พ.ร. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนให้เหมำะสม ซึ่งต้องท ำให้แล้วเสร็จและเสนอสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรภำยในสองปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๙  ให้บทบัญญัติมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อนกำรแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัินี้ คงใช้บงัคบั
ต่อไปจนกว่ำจะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ ใหน้ ำกรณีทีส่่วนรำชกำรใดขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรี
ไปบญัญตัไิวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงระบบบรหิำรรำชกำรเพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนตอบสนองต่อกำรพฒันำประเทศ
และกำรให้บรกิำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพยิง่ขึ้นโดยก ำหนดให้กำรบรหิำร
รำชกำรแนวทำงใหม่ตอ้งมกีำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรปฏบิตังิำนเพื่อให้
สำมำรถประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรในแต่ละระดับได้อย่ำงชดัเจน มกีรอบกำรบรหิำร
กจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่เีป็นแนวทำงในกำรก ำกบักำรก ำหนดนโยบำยและกำรปฏบิตัริำชกำร 
และเพื่อใหก้ระทรวงสำมำรถจดักำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยได ้จงึก ำหนดใหม้ี
รปูแบบกำรบรหิำรใหม่ โดยกระทรวงสำมำรถแยกส่วนรำชกำรจดัตัง้เป็นหน่วยงำนตำม
ภำระหน้ำที ่เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัและสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของงำนทีจ่ะต้องปฏบิตั ิ
และก ำหนดใหม้กีลุ่มภำรกจิของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทีม่งีำนสมัพนัธ์กนั เพื่อทีจ่ะสำมำรถ
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนร่วมกันได ้และมผีูร้บัผดิชอบก ำกบักำรบรหิำรงำนของกลุ่ม
ภำรกิจนัน้โดยตรงเพื่อให้งำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและรวดเร็ว รวมทัง้ให้มีกำร
ประสำนกำรปฏิบตัิงำน และกำรใช้งบประมำณเพื่อที่จะให้กำรบรหิำรงำนของทุกส่วน
รำชกำรบรรลุเป้ำหมำยของกระทรวงไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและลดควำมซ ้ำซ้อน มกีำร
มอบหมำยงำนเพื่อลดขัน้ตอนกำรปฏบิตัริำชกำร และสมควรก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในต่ำงประเทศใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะกำรปฏิบตัิหน้ำที่และสำมำรถปฏบิตักิำรไดอ้ย่ำง
รวดเรว็และมีเอกภำพ โดยมหีวัหน้ำคณะผู้แทนเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรบรหิำรรำชกำร 
นอกจำกน้ี สมควรใหม้คีณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเพื่อเป็นหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ
ในกำรดแูลกำรจดัส่วนรำชกำรและกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนของภำครำชกำรใหม้กีำร
จดัระบบรำชกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๘ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนัได้มี
กำรโอนกรมต ำรวจไปจดัตัง้เป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและก ำหนดให้ผู้บังคบักำร
ต ำรวจภูธรจงัหวดัท ำหน้ำทีห่วัหน้ำต ำรวจภูธรจงัหวดั จงึสมควรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินในส่วนของชื่อกรมต ำรวจและต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจในกรมกำรจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๙๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๗  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกบักำรมอบ
อ ำนำจใหป้ฏบิตัริำชกำรแทนตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ใหห้ลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำร
มอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปได ้ ทัง้นี้ ไม่เกนิหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๘  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงระบบกำรบรหิำรรำชกำรให้สอดคล้องกบันโยบำยของรฐับำลที่มุ่งเน้นกำรจดั
องค์กรภำครฐัให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรน ำพำประเทศไปสู่กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน และ
เพื่อใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและใหบ้รกิำรแก่ประชำชนไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพยิง่ขึ้น สนับสนุนให้มีกำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบตัิรำชกำรแทนได้กว้ำงขวำงขึ้น 
เพื่อเน้นกำรบริกำรประชำชนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว นอกจำกนั ้น เพื่อให้กำร

 
๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๐๘ ก/หน้ำ ๑/๓๑ ตุลำคม ๒๕๔๖ 
๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๕ ก/หน้ำ ๑/๑๕ กนัยำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๕๙ 

บรหิำรรำชกำรในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคสอดคล้องกับทศิทำงกำรพฒันำประเทศ 
และให้กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรในจงัหวัดบรรลุผล สมควรปรบัปรุงอ ำนำจกำร
ด ำเนินกำรของจงัหวดั กำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัและกำรจดัท ำงบประมำณของจงัหวดั
ใหเ้หมำะสม รวมทัง้สมควรส่งเสรมิให้มคีณะกรรมกำรธรรมำธบิำลจงัหวดั เพื่อสอดส่อง
และเสนอแนะกำรปฏบิตัภิำรกจิของหน่วยงำนของรฐัในจงัหวดัใหใ้ชว้ธิกีำรบรหิำรกจิกำร
บ้ำนเมืองที่ดี อนัจะท ำให้กำรบริหำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรม และมีควำม
รบัผดิชอบตลอดจนปรบัปรุงอ ำนำจในทำงปกครองของอ ำเภอเพื่อสนับสนุนให้เกดิควำม
สงบเรยีบร้อยในสงัคม และสมควรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเป็น
ส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อ
นำยกรฐัมนตร ี จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๙๑
 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยบญัญัติให้องค์กรอยักำรเป็นองค์กรอื่นตำมรฐัธรรมนูญ และมำตรำ 
๒๕๕ วรรคห้ำ บัญญัติให้องค์กรอยักำรมีหน่วยธุรกำรที่เป็นอิสระ ในกำรบริหำรงำน
บุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอื่น โดยมีอยักำรสูงสุดเป็นผู้บงัคบับัญชำ  
ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิจงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๕ ก/หน้ำ ๕๑/๗ ธนัวำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๖๐ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

พ ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
ประกอบกับมำตรำ ๓/๑ และมำตรำ ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ 

ขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎกีำน้ีเรยีกว่ำ “พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

มำตรำ ๒๙๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศ  

ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  กำรปฏบิตัติำมพระรำชกฤษฎกีำน้ีในเรื่องใดสมควรทีส่่วนรำชกำรใด
จะปฏบิตัเิมื่อใด และจะต้องมเีงื่อนไขอย่ำงใด ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนดตำม
ขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร. 

 

 
๙๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๐๐ก/หน้ำ๑/๙ ตุลำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๖๑ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบรหิำร  
แต่ไม่รวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

“รฐัวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รฐัวิสำหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระรำชบญัญัติหรือ
พระรำชกฤษฎกีำ 

“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมรวมถึงพนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนในส่วน
รำชกำร 

 

มำตรำ ๕  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

หมวด ๑ 

กำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

   
 

มำตรำ ๖  กำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีไดแ้ก่ กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เกดิประโยชน์สุขของประชำชน 

(๒) เกดิผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของรฐั 

(๓) มปีระสทิธภิำพและเกดิควำมคุม้ค่ำในเชงิภำรกจิของรฐั 

(๔) ไม่มขี ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกนิควำมจ ำเป็น 

(๕) มกีำรปรบัปรุงภำรกจิของส่วนรำชกำรใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ 

(๖) ประชำชนไดร้บักำรอ ำนวยควำมสะดวกและไดร้บักำรตอบสนองควำมตอ้งกำร 

(๗) มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

หมวด ๒ 

กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชำชน 

   
 

มำตรำ ๗  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน หมำยถึง  
กำรปฏบิตัริำชกำรทีม่เีป้ำหมำยเพื่อใหเ้กดิควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองประชำชน 
ควำมสงบและปลอดภยัของสงัคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงูสุดของประเทศ  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๖๒ 

มำตรำ ๘  ในกำรบรหิำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ส่วนรำชกำร
จะต้องด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐ  
และจะตอ้งมแีนวทำงกำรบรหิำรรำชกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรก ำหนดภำรกิจของรฐัและส่วนรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ 
ตำมมำตรำ ๗ และสอดคล้องกับแนวนโยบำยแห่งรฐัและนโยบำยของคณะรฐัมนตร ี
ทีแ่ถลงต่อรฐัสภำ 

(๒) กำรปฏิบตัิภำรกิจของส่วนรำชกำรต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจรติ สำมำรถ
ตรวจสอบได ้และมุ่งใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชำชนทัง้ในระดบัประเทศและทอ้งถิน่ 

(๓) ก่อนเริม่ด ำเนินกำร ส่วนรำชกำรต้องจดัให้มกีำรศกึษำวเิครำะห์ผลดีและ
ผลเสยีให้ครบถ้วนทุกด้ำน ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใส มกีลไกตรวจสอบ  

กำรด ำเนินกำรในแต่ละขัน้ตอน ในกรณีที่ภำรกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชำชน  
ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรรบัฟังควำมคดิเห็นของประชำชนหรอืชี้แจงท ำควำมเขำ้ใจ
เพื่อใหป้ระชำชนไดต้ระหนักถงึประโยชน์ทีส่่วนรวมจะไดร้บัจำกภำรกจินัน้ 

(๔) ให้ เป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่จะต้องคอยรับฟังควำมคิดเห็นและ 
ควำมพงึพอใจของสงัคมโดยรวมและประชำชนผู้รบับรกิำร เพื่อปรบัปรุงหรอืเสนอแนะ 
ต่อผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงวธิปีฏบิตัริำชกำรใหเ้หมำะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินกำร ให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคนัน้โดยเรว็ ในกรณีที่ปัญหำหรอือุปสรรคนัน้เกดิขึ้น
จำกส่วนรำชกำรอื่นหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัที่ออกโดยส่วนรำชกำรอื่น ให้ส่วนรำชกำรแจง้
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรุงโดยเรว็ต่อไป และให้แจ้ง 
ก.พ.ร. ทรำบดว้ย 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหส่้วนรำชกำรก ำหนดวธิปีฏบิตัใิหเ้หมำะสมกบั
ภำรกจิแต่ละเรื่อง  ทัง้นี้ ก.พ.ร. จะก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรทัว่ไปใหส่้วนรำชกำร
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมำตรำนี้ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๓ 

กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของรฐั 

   
 

มำตรำ ๙  กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิต์่อภำรกิจของรฐั ให้ส่วน
รำชกำรปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกจิใด ส่วนรำชกำรตอ้งจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำร
ไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๖๓ 

(๒) กำรก ำหนดแผนปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (๑) ต้องมรีำยละเอยีด
ของขัน้ตอน ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขัน้ตอน 
เป้ำหมำยของภำรกจิ ผลสมัฤทธิข์องภำรกจิ และตวัชีว้ดัควำมส ำเรจ็ของภำรกจิ 

(๓) ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏบิตัริำชกำรตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่่วนรำชกำรก ำหนดขึน้ ซึง่ต้องสอดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนที ่ก.พ.ร. ก ำหนด 

(๔) ในกรณีทีก่ำรปฏบิตัิภำรกจิ หรอืกำรปฏิบตัติำมแผนปฏิบตัริำชกำรเกดิผล
กระทบต่อประชำชน ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรแกไ้ขหรอืบรรเทำ
ผลกระทบนัน้ หรอืเปลีย่นแผนปฏบิตัริำชกำรใหเ้หมำะสม 

 

มำตรำ ๑๐  ในกรณีทีภ่ำรกจิใดมคีวำมเกี่ยวขอ้งกบัหลำยส่วนรำชกำรหรอืเป็น
ภำรกิจที่ใกล้เคียงหรอืต่อเนื่ องกนั ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องนัน้ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้เกิดกำรบรหิำรรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผล
สมัฤทธิต์่อภำรกจิของรฐั 

ใหส่้วนรำชกำรมหีน้ำทีส่นับสนุนกำรปฏบิตัริำชกำรของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอื
หวัหน้ำคณะผู้แทนในต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรบรหิำรรำชกำรแบบบูรณำกำรในจงัหวดั
หรอืในต่ำงประเทศ แล้วแต่กรณี สำมำรถใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยไดค้รบถ้วนตำมควำมจ ำเป็น
และบรหิำรรำชกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

มำตรำ ๑๑  ส่วนรำชกำรมหีน้ำทีพ่ฒันำควำมรูใ้นส่วนรำชกำร เพื่อใหม้ลีกัษณะ
เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถ
ประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตัิรำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสยัทศัน์และปรบัเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสงักัดให้เ ป็น
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิต์ำม 

พระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

มำตรำ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิรำชกำรใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ก.พ.ร. อำจ
เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก ำหนดมำตรกำรก ำกบักำรปฏิบตัิรำชกำร โดยวธิกีำรจดัท ำ
ควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบ 
ในกำรปฏบิตัริำชกำร 
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๖๔ 

มำตรำ ๑๓๙๓  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๔๙๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๕๙๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๖  ให้ส่วนรำชกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรนัน้โดย
จดัท ำเป็นแผนห้ำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ินโยบำยของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อ
รฐัสภำ และแผนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง๙๖ 

ในแต่ละปีงบประมำณ ใหส่้วนรำชกำรจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี โดยให้
ระบุสำระส ำคญัเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและ
ผลสมัฤทธิข์องงำน รวมทัง้ประมำณกำรรำยไดแ้ละรำยจ่ำยและทรพัยำกรอื่นทีจ่ะต้องใช ้
เสนอต่อรฐัมนตรเีพื่อใหค้วำมเหน็ชอบ 

เมื่อรฐัมนตรใีหค้วำมเหน็ชอบแผนปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรใดตำมวรรคสองแลว้ 
ใหส้ ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปฏิบตังิำนใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ในแต่
ละภำรกจิตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดงักล่ำว 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมไิด้เสนอแผนปฏบิตัิรำชกำรในภำรกิจใดหรอืภำรกจิใด
ไม่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกรฐัมนตร ีมใิห้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณส ำหรบั
ภำรกจินัน้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิข์อง
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

 

 
๙๓ มำตรำ ๑๓ ยกเลิกโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิีกำรบรหิำรกิจกำร

บำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๔ มำตรำ ๑๔ ยกเลิกโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๕ มำตรำ ๑๕ ยกเลิกโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรกิจกำร

บำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๖ มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำร

บรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงที่ด ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๕ 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณก ำหนดให ้
ส่วนรำชกำรต้องจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรเพื่อขอรบังบประมำณ ให้ส ำนักงบประมำณ
และ ก.พ.ร. ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรตำมมำตรำ ๑๖ ให้
สำมำรถใชไ้ดก้บัแผนปฏบิตัริำชกำรที่ต้องจดัท ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ  
ทัง้นี้ เพื่อมใิหเ้พิม่ภำระงำนในกำรจดัท ำแผนจนเกนิสมควร 

 

มำตรำ ๑๘  เมื่อมีกำรก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรใดแล้ว กำรโอนงบประมำณจำกภำรกิจหนึ่งตำมที่ก ำหนด 

ในแผนปฏบิตัริำชกำรไปด ำเนินกำรอย่ำงอื่น ซึ่งมผีลท ำใหภ้ำรกจิเดมิไม่บรรลุเป้ำหมำย
หรอืน ำไปใชใ้นภำรกจิใหม่ที่มไิดก้ ำหนดในแผนปฏบิตัริำชกำร จะกระท ำไดต้่อเมื่อไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรใีหป้รบัแผนปฏบิตัริำชกำรใหส้อดคลอ้งกนัแลว้ 

กำรปรบัแผนปฏบิตัริำชกำรตำมวรรคหนึ่งจะกระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีทีง่ำนหรอื
ภำรกจิใดไม่อำจด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ต่อไปได ้หรอืหมดควำมจ ำเป็นหรอืไม่เป็น
ประโยชน์ หรอืหำกด ำเนินกำรต่อไปจะต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็น หรอืมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัไม่อำจหลกีเลี่ยงได ้ทีจ่ะต้องเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัของแผนปฏบิตัิ
รำชกำร 

(ยกเลกิ)๙๗ 
 

มำตรำ ๑๙  เมื่อนำยกรฐัมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรมหีน้ำที่
สรุปผลกำรปฏิบตัิรำชกำรและให้ข้อมูลต่อนำยกรฐัมนตรคีนใหม่ ตำมที่นำยกรฐัมนตรี 
คนใหม่สัง่กำร  ทัง้นี้ เพื่อนำยกรฐัมนตรคีนใหม่จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพจิำรณำก ำหนด
นโยบำยกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิต่อไป 

 

หมวด ๔ 

กำรบรหิำรรำชกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และเกดิควำมคุม้ค่ำในเชงิภำรกจิของรฐั 

   
 

มำตรำ ๒๐  เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำง 
มปีระสทิธภิำพ ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน ระยะเวลำแล้วเสร็จ 

 
๙๗ มำตรำ ๑๘ วรรคสำม ยกเลิกโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร

กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๖ 

ของงำนหรอืโครงกำร และงบประมำณที่จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรอืโครงกำร และต้อง
เผยแพร่ใหข้ำ้รำชกำรและประชำชนทรำบทัว่กนัดว้ย 

 

มำตรำ ๒๑  ให้ส่วนรำชกำรจดัท ำบญัชีต้นทุนในงำนบรกิำรสำธำรณะแต่ละ
ประเภทขึน้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

ให้ส่วนรำชกำรค ำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะที่อยู่ 
ในควำมรบัผิดชอบของส่วนรำชกำรนัน้ตำมระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และ
รำยงำนใหส้ ำนักงบประมำณ กรมบญัชกีลำง และ ก.พ.ร. ทรำบ 

ในกรณีที่รำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะใดของส่วนรำชกำรใด 
สูงกว่ ำรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะประเภทและคุณภำพเดียวกัน 
หรอืคล้ำยคลงึกนัของส่วนรำชกำรอื่น ใหส่้วนรำชกำรนัน้จดัท ำแผนกำรลดรำยจ่ำยต่อหน่วย
ของงำนบรกิำรสำธำรณะดงักล่ำวเสนอส ำนักงบประมำณ กรมบญัชกีลำง และ ก.พ.ร. ทรำบ  
และถ้ำมิได้มขี้อทกัท้วงประกำรใดภำยในสบิห้ำวนัก็ให้ส่วนรำชกำรดงักล่ำวถือปฏิบตัิ
ตำมแผนกำรลดรำยจ่ำยนัน้ต่อไปได ้

 

มำตรำ ๒๒  ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
และส ำนักงบประมำณร่วมกันจดัใหม้กีำรประเมนิควำมคุม้ค่ำในกำรปฏบิตัภิำรกจิของรฐั
ที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรอยู่  เพื่อรำยงำนคณะรัฐมนตรีส ำหรับเป็นแนวทำงในกำร
พจิำรณำว่ำภำรกจิใดสมควรจะไดด้ ำเนินกำรต่อไปหรอืยุบเลกิ และเพื่อประโยชน์ในกำร
จดัตัง้งบประมำณของส่วนรำชกำรในปีต่อไป  ทัง้นี้ ตำมระยะเวลำทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

ในกำรประเมนิควำมคุม้ค่ำตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึงประเภทและสภำพของแต่ละ
ภำรกิจ ควำมเป็นไปได้ของภำรกิจหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำร ประโยชน์ที่ร ัฐและ
ประชำชนจะพงึไดแ้ละรำยจ่ำยทีต่อ้งเสยีไปก่อนและหลงัทีส่่วนรำชกำรด ำเนินกำรดว้ย 

ควำมคุม้ค่ำตำมมำตรำนี้ ใหห้มำยควำมถงึประโยชน์หรอืผลเสยีทำงสงัคม และ
ประโยชน์หรอืผลเสยีอื่น ซึง่ไม่อำจค ำนวณเป็นตวัเงนิไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๒๓  ในกำรจดัซื้อหรอืจดัจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน 
คุณภำพ วตัถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวของส่วนรำชกำรที่จะได้รบั
ประกอบกนั 

ในกรณีทีว่ตัถุประสงค์ในกำรใชเ้ป็นเหตุใหต้้องค ำนึงถงึคุณภำพและกำรดูแลรกัษำ
เป็นส ำคญั ใหส้ำมำรถกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งถอืรำคำต ่ำสุดในกำรเสนอซื้อหรอืจำ้งเสมอไป 
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๖๗ 

ใหส่้วนรำชกำรทีม่หีน้ำทีดู่แลระเบยีบเกีย่วกบักำรพสัดุปรบัปรุงระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพื่อใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

มำตรำ ๒๔  ในกำรปฏบิตัภิำรกจิใด หำกส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องไดร้บัอนุญำต 
อนุมตั ิหรอืควำมเหน็ชอบจำกส่วนรำชกำรอื่นตำมทีม่กีฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ 
หรือมติคณะรฐัมนตรีก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจอนุญำต อนุมัติ หรือให้ควำม
เห็นชอบดงักล่ำว แจ้งผลกำรพจิำรณำให้ส่วนรำชกำรที่ยื่นค ำขอทรำบภำยในสบิห้ำวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

ในกรณีที่ เรื่องใดมีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกำศ หรือมติ
คณะรฐัมนตรกี ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิไว ้และขัน้ตอนกำรปฏิบตัินัน้ต้องใช้ระยะเวลำ
เกินสบิหำ้วนั ให้ส่วนรำชกำรที่มอี ำนำจอนุญำต อนุมตัิ หรอืใหค้วำมเห็นชอบ ประกำศ
ก ำหนดระยะเวลำกำรพจิำรณำไวใ้หส่้วนรำชกำรอื่นทรำบ 

ส่วนรำชกำรใดทีม่อี ำนำจอนุญำต อนุมตั ิหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ มไิดด้ ำเนินกำร
ใหแ้ลว้เสรจ็ตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หำกเกดิควำมเสยีหำยใดขึน้ ใหถ้อืว่ำขำ้รำชกำร
ซึ่งมหีน้ำที่เกี่ยวขอ้งและหวัหน้ำส่วนรำชกำรนัน้ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เว้นแต่ 
จะพสิจูน์ไดว้่ำควำมล่ำชำ้นัน้มไิดเ้กดิขึน้จำกควำมผดิของตน 

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำใด ๆ  ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ที่รบัผิดชอบในปัญหำนัน้ ๆ จะต้องพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดโดยเร็ว กำรตัง้คณะกรรมกำร 
ขึน้พจิำรณำวนิิจฉยั ใหด้ ำเนินกำรไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นอนัไม่อำจหลกีเลีย่งได ้

ในกำรพิจำรณำเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมกำร เมื่อคณะกรรมกำรมีมติเป็น
ประกำรใดแลว้ ใหม้ตขิองคณะกรรมกำรผูกพนัส่วนรำชกำรซึง่มผีูแ้ทนร่วมเป็นกรรมกำร
อยู่ด้วย แม้ว่ำในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องนัน้ผู้แทนของส่วนรำชกำรที่เป็นกรรมกำร 
จะมิได้เข้ำร่วมพิจำรณำวินิจฉัยก็ตำม ถ้ำมีควำมเห็นแตกต่ำงกันสองฝ่ำย ให้บนัทึก
ควำมเหน็ของกรรมกำรฝ่ำยขำ้งน้อยไวใ้หป้รำกฏในเรื่องนัน้ดว้ย 

ควำมผูกพนัทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสอง มใิหใ้ชบ้งัคบักบักำรวนิิจฉยัในปัญหำดำ้น
กฎหมำย 

 

มำตรำ ๒๖  กำรสัง่รำชกำรโดยปกตใิห้กระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ใน
กรณีที่ผู้บงัคบับญัชำมคีวำมจ ำเป็นที่ไม่อำจสัง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรในขณะนัน้ จะสัง่
รำชกำรดว้ยวำจำก็ได้ แต่ใหผู้้รบัค ำสัง่นัน้บนัทกึค ำสัง่ดว้ยวำจำไวเ้ป็นลำยลักษณ์อกัษร
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๖๘ 

และเมื่อได้ปฏิบตัริำชกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำวแล้ว ให้บนัทกึรำยงำนใหผู้้สัง่รำชกำรทรำบ 
ในบนัทกึใหอ้ำ้งองิค ำสัง่ดว้ยวำจำไวด้ว้ย 

 

หมวด ๕ 

กำรลดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 

   
 

มำตรำ ๒๗  ให้ส่วนรำชกำรจดัให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสนิใจเกี่ยวกับ
กำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏิบตัริำชกำร หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผูด้ ำรง
ต ำแหน่งใดใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้โดยตรง 
เพื่อใหเ้กิดควำมรวดเรว็และลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัริำชกำร  ทัง้นี้ ในกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรตดัสนิใจดงักล่ำวตอ้งมุ่งผลใหเ้กดิควำมสะดวกและรวดเรว็ในกำรบรกิำรประชำชน 

เมื่อได้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนรำชกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรควบคุม ตดิตำม และก ำกบัดแูลกำรใชอ้ ำนำจและควำมรบัผดิชอบ
ของผู้รบัมอบอ ำนำจและผู้มอบอ ำนำจไว้ด้วย หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวต้องไม่สร้ำงขัน้ตอน 
หรอืกำรกลัน่กรองงำนทีไ่ม่จ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำร  ในกำรนี้ หำกสำมำรถใช้
เท ค โน โ ล ยี ส ำ ร ส น เท ศ ห รื อ โท ร ค ม น ำค ม แ ล้ ว จ ะ เ ป็ น ก ำ ร ล ด ขั ้น ต อ น  
เพิ่มประสิทธิภำพและประหยัดค่ำใช้จ่ำย รวมทัง้ไม่ เกิดผลเสียหำยแก่รำชกำร 
ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโทรคมนำคม 
ตำมควำมเหมำะสมและก ำลงัเงนิงบประมำณ 

เมื่อส่วนรำชกำรใดไดม้กีำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสนิใจตำมวรรคหนึ่ง หรอืไดม้ี
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโทรคมนำคมตำมวรรคสองแล้ว ให้ส่วนรำชกำรนัน้
เผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

 

มำตรำ ๒๘  เพื่อประโยชน์ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสนิใจตำมมำตรำ ๒๗ 
ก.พ.ร. ด้วยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรหรือ
แนวทำงในกำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสนิใจ ควำมรบัผดิชอบระหว่ำงผู้มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ และกำรลดขัน้ตอนในกำรปฏบิตัริำชกำรใหส่้วนรำชกำรถอืปฏบิตักิไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๙  ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือ 
กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจดัท ำ
แผนภูมิข ัน้ตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำร รวมทัง้รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๖๙ 

ในแต่ละขัน้ตอนเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ ำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบเครอืขำ่ยสำรสนเทศ
ของส่วนรำชกำร เพื่อใหป้ระชำชนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ตรวจดไูด ้

กำรบรกิำรประชำชนและกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน 
ต้องกระท ำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลำงที่ส ำนักงำนพัฒนำรฐับำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ก ำหนดดว้ย๙๘ 

 

มำตรำ ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้ำที่ของปลดักระทรวงที่จะต้องจดัให้
ส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรบรกิำรประชำชนร่วมกนั
จดัตัง้ศูนย์บรกิำรร่วม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรที่จะต้องปฏบิตัิตำม
กฎหมำยหรอืกฎอื่นใด  ทัง้นี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดต่อสอบถำม ขอทรำบขอ้มูล 
ขออนุญำต หรอืขออนุมตัใินเรื่องใด ๆ ทีเ่ป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในกระทรวง
เดยีวกนั โดยตดิต่อเจำ้หน้ำที ่ณ ศูนยบ์รกิำรร่วมเพยีงแห่งเดยีว 

 

มำตรำ ๓๑  ในศูนย์บริกำรร่วมตำมมำตรำ ๓๐ ให้จดัให้มีเจ้ำหน้ำที่รบัเรื่องรำว 

ต่ำง ๆ และด ำเนินกำรส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
โดยให้มีข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของทุกส่วนรำชกำรในกระทรวง 
รวมทัง้แบบค ำขอต่ำง ๆ ไวใ้หพ้รอ้มทีจ่ะบรกิำรประชำชนได ้ณ ศูนยบ์รกิำรร่วม 

ให้เป็นหน้ำที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งทีจ่ะต้องจดัพมิพร์ำยละเอียดของเอกสำร
หลกัฐำนที่ประชำชนจะต้องจดัหำมำในกำรขออนุมตัิหรอืขออนุญำตในแต่ละเรื่องมอบ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำรร่วม และให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม 
ที่จะต้องแจ้งให้ประชำชนที่มำติดต่อได้ทรำบในครัง้แรกที่มำติดต่อ และตรวจสอบว่ำ
เอกสำรหลกัฐำนที่จ ำเป็นดงักล่ำวนัน้ประชำชนได้ยื่นมำครบถ้วนหรอืไม่ พรอ้มทัง้แจ้ง 
ใหท้รำบถงึระยะเวลำทีจ่ะตอ้งใชด้ ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

ในกำรยื่นค ำรอ้งหรอืค ำขอต่อศูนย์บรกิำรร่วมตำมมำตรำ ๓๐ ใหถ้อืว่ำเป็นกำร
ยื่นต่อส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎหมำยหรอืกฎแลว้ 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกมปัีญหำหรอือุปสรรคในกำรปฏบิตัริำชกำร
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดในกฎหมำยหรอืกฎในเรื่องใด ให้ส่วนรำชกำร 

ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ ก.พ.ร. ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรเสนอคณะรฐัมนตรใีห้มีกำรปรบัปรุง
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมกฎหมำยหรอืกฎนัน้ต่อไป 

 

 
๙๘ มำตรำ ๒๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำร

กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มำตรำ ๓๒  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั นำยอ ำเภอ และปลดัอ ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำ
ประจ ำกิง่อ ำเภอ จดัใหส่้วนรำชกำรที่รบัผดิชอบด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรบรกิำรประชำชน
ในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกันในจังหวัด อ ำเภอ หรือกิ่งอ ำเภอนัน้ ร่วมกันจัดตัง้
ศูนย์บรกิำรร่วมไว้ ณ ศำลำกลำงจงัหวดั ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรอืที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอ หรือ
สถำนที่อื่นตำมที่เห็นสมควร โดยประกำศให้ประชำชนทรำบ และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๐ 
และมำตรำ ๓๑ มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

กำรปรบัปรุงภำรกจิของส่วนรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๓๓  ให้ส่วนรำชกำรจดัให้มกีำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมี
ควำมจ ำเป็น หรอืสมควรที่จะยกเลิก ปรบัปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรต่อไป
หรือไม่ โดยค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพฒันำ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ินโยบำยของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อรฐัสภำ และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและ
สถำนกำรณ์อื่นประกอบกนั๙๙ 

ก ำหนดเวลำในกำรจดัให้มกีำรทบทวนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ ก.พ.ร. 
ก ำหนด 

ในกรณีทีส่่วนรำชกำรเหน็ควรยกเลกิ ปรบัปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงภำรกจิ ใหส่้วน
รำชกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำที ่โครงสรำ้ง และอตัรำก ำลงั ของส่วนรำชกำรให้
สอดคลอ้งกนั และเสนอคณะรฐัมนตรพีจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ในกรณีที ่ก.พ.ร. พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำภำรกจิของรฐัทีส่่วนรำชกำรใดรบัผดิชอบ
ด ำเนินกำรอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พจิำรณำ เมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแล้ว ให้ส่วนรำชกำรนัน้ด ำเนินกำรปรบัปรุงภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที ่โครงสรำ้งและอตัรำก ำลงัของส่วนรำชกำรนัน้ใหส้อดคลอ้งกนั 

 

มำตรำ ๓๔๑๐๐  ในกรณีที่มีกำรยุบเลกิ โอน หรอืรวมส่วนรำชกำรใดทัง้หมด
หรอืบำงส่วน หำ้มมใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรทีม่ภีำรกจิหรอือ ำนำจหน้ำทีท่ีม่ลีกัษณะเดยีวกนั

 
๙๙ มำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีกำร

บรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๐ มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิีกำรบรหิำร

กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗๑ 

หรอืคล้ำยคลงึกนักบัส่วนรำชกำรดงักล่ำวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นเพื่อ
รกัษำควำมมัน่คงของรฐัหรอืเศรษฐกจิของประเทศ หรอืรกัษำผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชำชน และโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.พ.ร. 

 

มำตรำ ๓๕  ส่วนรำชกำรมหีน้ำที่ส ำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกำศ ทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบ เพื่อด ำเนินกำรยกเลกิ ปรบัปรุง 
หรือจัดให้มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและ
เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ หรอืสอดคล้องกบัควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกจิ สงัคม และควำม
มัน่คงของประเทศ  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกรวดเร็วและลดภำระของประชำชน 
เป็นส ำคญั 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ ส่วนรำชกำรน ำควำมคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของประชำชนมำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

มำตรำ ๓๖  ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นว่ำกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศ ทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบของส่วนรำชกำรใด ไม่สอดคลอ้ง
หรือเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อกำรประกอบกจิกำรหรอืกำรด ำรงชวีติของประชำชน หรอืก่อใหเ้กดิภำระหรอื
ควำมยุ่งยำกต่อประชำชนเกนิสมควร ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอแนะต่อ
ส่วนรำชกำรนัน้เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยกเลกิโดยเรว็ต่อไป 

ในกรณีทีส่่วนรำชกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอแนะไม่เหน็ชอบดว้ยกบัค ำเสนอแนะของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ใหเ้สนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำวนิิจฉยั 

 

หมวด ๗ 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 

   
 

มำตรำ ๓๗  ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบรกิำรประชำชนหรือ
ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกนั ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
ของงำนแต่ละงำน และประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทัว่ไป 
ส่วนรำชกำรใดมไิดก้ ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ของงำนใด และ ก.พ.ร. พจิำรณำเห็นว่ำ
งำนนัน้มีลกัษณะที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรอืส่วนรำชกำรได้ก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็นระยะเวลำที่ล่ำช้ำเกินสมควร ก.พ.ร. 
จะก ำหนดเวลำแลว้เสรจ็ใหส่้วนรำชกำรนัน้ตอ้งปฏบิตักิไ็ด ้
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๗๒ 

ให้เป็นหน้ำที่ของผู้บงัคับบัญชำที่จะต้องตรวจสอบให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน 
ใหแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๓๘  เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำก
ประชำชนหรอืจำกส่วนรำชกำรดว้ยกนัเกี่ยวกบังำนทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรนัน้ 
ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนัน้ที่จะต้องตอบค ำถำมหรอืแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ
ภำยในสบิหำ้วนัหรอืภำยในก ำหนดเวลำทีก่ ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๓๗  

 

มำตรำ ๓๙  ใหส่้วนรำชกำรจดัใหม้รีะบบเครอืข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่จะสำมำรถติดต่อสอบถำมหรอืขอขอ้มูลหรอื
แสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำร 

ระบบเครอืขำ่ยสำรสนเทศตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งจดัท ำในระบบเดยีวกบัที่กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรจดัใหม้ขีึน้ตำมมำตรำ ๔๐ 

 

มำตรำ ๔๐  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเรว็แก่ประชำชนในกำรตดิต่อ
กับส่วนรำชกำรทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจัดให้มีระบบ
เครอืขำ่ยสำรสนเทศกลำงขึน้ 

ในกรณีที่ ส่วนรำชกำรใดไม่อำจจัด ให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ 
ส่วนรำชกำรได ้อำจรอ้งขอใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด ำเนินกำร
จัดท ำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรดังกล่ำวก็ได้ ในกำรนี้กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรจะขอใหส่้วนรำชกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นบุคลำกร 
ค่ำใชจ้่ำย และขอ้มลูในกำรด ำเนินกำรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๑  ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รบัค ำรอ้งเรยีน เสนอแนะ หรอืควำมคดิเห็น
เกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัริำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรอืปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมขี้อมูล
และสำระตำมสมควร ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนัน้ที่จะต้องพจิำรณำด ำเนินกำรให้
ลุล่วงไป และในกรณีทีม่ทีีอ่ยู่ของบุคคลนัน้ ใหแ้จง้ใหบุ้คคลนัน้ทรำบผลกำรด ำเนินกำรดว้ย  
ทัง้นี้ อำจแจง้ใหท้รำบผ่ำนทำงระบบเครอืขำ่ยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีกำรแจ้งผ่ำนทำงระบบเครอืข่ำยสำรสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรอืที่อยู่
ของผูร้อ้งเรยีน เสนอแนะ หรอืแสดงควำมคดิเหน็ 

 

มำตรำ ๔๒  เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
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๗๓ 

ประกำศ เพื่อใช้บงัคบักับส่วนรำชกำรอื่น มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือประกำศนัน้ เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก ซ ้ำซ้อน หรือควำมล่ำช้ำ  
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอื่นหรือไม่  เพื่ อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
ใหเ้หมำะสมโดยเรว็ต่อไป 

ในกรณีที่ได้รบักำรร้องเรยีนหรือเสนอแนะจำกข้ำรำชกำรหรอืส่วนรำชกำรอื่น 
ในเรื่องใด ให้ส่วนรำชกำรที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรอืประกำศนัน้พิจำรณำโดยทนัท ี
และในกรณีทีเ่หน็ว่ำกำรรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะนัน้เกดิจำกควำมเขำ้ใจผดิหรอืควำมไม่เขำ้ใจ
ในกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกำศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรอืเสนอแนะทรำบภำยใน 
สบิหำ้วนั 

กำรรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะตำมวรรคสอง จะแจง้ผ่ำน ก.พ.ร. กไ็ด ้

ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่ำ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศใดมลีกัษณะตำม
วรรคหนึ่ง ให ้ก.พ.ร. แจง้ใหส่้วนรำชกำรทีอ่อก กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศนัน้
ทรำบเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข หรอืยกเลกิ ต่อไปโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๔๓  กำรปฏบิตัริำชกำรในเรื่องใด ๆ โดยปกตใิหถ้อืว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย 
เว้นแต่กรณีมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่เพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำควำมมัน่คงของประเทศ 
ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน หรอืกำรคุม้ครอง
สทิธส่ิวนบุคคล จงึใหก้ ำหนดเป็นควำมลบัไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น 

 

มำตรำ ๔๔  ส่วนรำชกำรต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับงบประมำณ
รำยจ่ำยแต่ละปี รำยกำรเกีย่วกบักำรจดัซื้อหรอืจดัจำ้งทีจ่ะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนัน้ 
และสญัญำใด ๆ ที่ได้มีกำรอนุมตัิให้จดัซื้อหรือจดัจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ ณ สถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ 
ส่วนรำชกำร  ทัง้นี้  กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต้องไม่ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบหรือ
เสยีเปรยีบหรอืควำมเสยีหำยแก่บุคคลใดในกำรจดัซื้อหรอืจดัจำ้ง 

ในกำรจดัท ำสญัญำจดัซื้อหรอืจดัจำ้ง หำ้มมใิหม้ขีอ้ควำมหรอืขอ้ตกลงหำ้มมใิห้
เปิดเผยขอ้ควำมหรอืขอ้ตกลงในสญัญำดงักล่ำว เว้นแต่ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นข้อมูลที่อยู่
ภำยใต้บังคับกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมลับ 
ทำงรำชกำร หรอืในส่วนทีเ่ป็นควำมลบัทำงกำรคำ้ 
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๗๔ 

หมวด ๘ 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร 

   
 

มำตรำ ๔๕  นอกจำกกำรจดัให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรำ ๙ (๓) แล้ว ให ้
ส่วนรำชกำรจดัให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรเกี่ยวกบัผลสมัฤทธิข์องภำรกิจ คุณภำพกำรให้บรกิำร ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผูร้บับรกิำร ควำมคุม้ค่ำในภำรกจิ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำ
ที ่ก.พ.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๖  ส่วนรำชกำรอำจจดัให้มีกำรประเมนิภำพรวมของผู้บงัคบับญัชำ 

แต่ละระดบัหรอืหน่วยงำนในส่วนรำชกำรกไ็ด ้ ทัง้นี้ กำรประเมนิดงักล่ำวตอ้งกระท ำเป็น
ควำมลบัและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมสำมคัคขีองขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๔๗  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพื่อประโยชน์ 
ในกำรบรหิำรงำนบุคคล ใหส่้วนรำชกำรประเมนิโดยค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตังิำนเฉพำะตวั
ของข้ำรำชกำรผู้นั ้นในต ำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิท์ี่หน่วยงำนที่
ขำ้รำชกำรผูน้ัน้สงักดัไดร้บัจำกกำรปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำรผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๔๘  ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดด ำเนินกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมทัง้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชำชน ให้ ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ ำเหน็จควำมชอบแก่ส่วนรำชกำรห รือ 
ให้ส่วนรำชกำรใชเ้งนิงบประมำณเหลอืจ่ำยของส่วนรำชกำรนัน้ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุง
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรรเป็นรำงวัลให้ข้ำรำชกำรในสังกัด  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ.ร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๔๙ เมื่อส่วนรำชกำรใดได้ด ำเนินงำนไปตำมเป้ำหมำย สำมำรถเพิม่
ผลงำนและผลสัมฤทธิโ์ดยไม่เป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยและคุ้มค่ำต่อภำรกิจของรฐัหรือ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรลดค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. 
ก ำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรฐัมนตรีจัดสรรเงินรำงวลักำรเพิ่มประสิทธิภำพ ให้แก ่
ส่วนรำชกำรนั ้น หรือให้ส่วนรำชกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยของส่วนรำชกำรนั ้น  
เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรรเป็นรำงวัล 
ให้ขำ้รำชกำรในสังกัด  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ.ร. ก ำหนดโดยควำม
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
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๗๕ 

หมวด ๙ 

บทเบด็เตลด็ 

   
 

มำตรำ ๕๐  เพื่อให้กำรบรหิำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพและคุ้มค่ำ 
ในเชงิภำรกจิของรฐั ก.พ.ร. โดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีอำจก ำหนดใหส่้วนรำชกำร
ต้องปฏิบัติกำรใดนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนี้  รวมทัง้ก ำหนด
มำตรกำรอื่นเพิม่เตมิจำกทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ กไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๑  ในกรณีที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจดัท ำ
แผนงำนในเรื่องใดและมีกฎหมำยฉบบัอื่นก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจดัท ำแผนงำน 
ในเรื่องเดียวกันทัง้หมดหรอืบำงส่วน เมื่อส่วนรำชกำรได้จดัท ำแผนงำนตำมกฎหมำย
ฉบบัใดฉบบัหนึ่งแลว้ใหถ้อืว่ำส่วนรำชกำรนัน้ไดจ้ดัท ำแผนตำมพระรำชกฤษฎกีำนี้ดว้ยแลว้ 

 

มำตรำ ๕๒  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกบักำรลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของประชำชนทีส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัใินหมวด ๕ และหมวด ๗  

ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องกระทรวงมหำดไทยดแูลและใหค้วำมชว่ยเหลอืองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในกำรจดัท ำหลกัเกณฑต์ำมวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๕๓  ให้องค์กำรมหำชนและรฐัวสิำหกจิ จดัใหม้หีลกัเกณฑ์กำรบรหิำร
กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ตีำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

ในกรณีที ่ก.พ.ร. เหน็ว่ำองคก์ำรมหำชนหรอืรฐัวสิำหกจิใดไมจ่ดัใหม้หีลกัเกณฑ์
ตำมวรรคหนึ่ง หรอืมแีต่ไม่สอดคล้องกบัพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้แจ้งรฐัมนตรซีึ่งมหีน้ำที่
ก ำกบัดูแลองค์กำรมหำชนหรอืรฐัวสิำหกิจ เพื่อพิจำรณำสัง่กำรให้องค์กำรมหำชนหรอื
รฐัวสิำหกจินัน้ด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งต่อไป 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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๗๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คือ โดยที่มกีำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรตอบสนองต่อกำรพฒันำประเทศ
และให้บรกิำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ ซึ่งกำรบรหิำรรำชกำรและกำร
ปฏิบตัิหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรนี้ ต้องใชว้ธิกีำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่เีพื่อให้กำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิต์่อภำรกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกิน 
ควำมจ ำเป็น และประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำร รวมทัง้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม ่ำเสมอและเนื่องจำก 
มำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญตัิ
ให้กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรสัง่กำรให้ส่วนรำชกำร 
และขำ้รำชกำรปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้เกิดกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดีกระท ำโดยตรำเป็น 

พระรำชกฤษฎกีำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๑

 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  ในวำระเริ่มแรก กำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป็นแผนหำ้ปีตำมมำตรำ ๑๖ แหง่พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้จดัท ำ 
เป็นแผนสำมปีโดยมหี้วงระยะเวลำตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มำตรำ ๑๐  ในวำระเริ่มแรก ให้ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) จดัให้มแีพลตฟอร์มดจิทิลักลำงเพื่อใหส่้วนรำชกำรใช้ในกำรบรกิำรประชำชน
และกำรตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงกนัไดภ้ำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำนี้
ใชบ้งัคบั 

 
๑๐๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๖ ก/หน้ำ ๒๕๓/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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๗๗ 

ให้เป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรให้กำรบริกำร
ประชำชนและกำรตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรดว้ยกนั โดยกำรใชแ้พลตฟอรม์
ดจิทิลักลำงใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสองปีนับแต่พน้ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้
แพลตฟอรม์ดจิทิลักลำงไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในวรรคสอง ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำร
นัน้เสนอ ก.พ.ร. เพื่อพจิำรณำขยำยระยะเวลำดงักล่ำวได ้

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก ำหนดใหค้ณะรฐัมนตรแีละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจดัใหม้แีผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ
และแผนนิตบิญัญตัขิึน้ เพื่อเป็นกรอบในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิใหม้คีวำมชดัเจน แต่
เน่ืองจำกรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ ไดก้ ำหนดใหร้ฐัจดัใหม้ี
ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยืน และต่อมำได้มีกำรตรำ
พระรำชบญัญัติกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชบญัญัติแผนและ
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน้ ซึง่กฎหมำยดงักล่ำวไดก้ ำหนดให้
มีกำรจัดท ำกรอบในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ยืนไว้ในรูปยุทธศำสตร์ชำติซึ่งทุก
หน่วยงำนต้องปฏิบตัิตำม ประกอบกบัได้มีกำรจดัท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อเป็น
กลไก วธิกีำร และขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ขึ้นแล้ว จงึไม่มี
ควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งจดัท ำแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและแผนนิตบิญัญตัใิหซ้ ้ำซอ้น
กนัอกี สมควรยกเลกิกำรจดัท ำแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและแผนนิติบญัญตั ิและ
ปรบัปรุงกำรจดัท ำแผนปฏบิตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรใหส้อดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำต ิ
แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ นโยบำย
ของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อรฐัสภำ และแผนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สมควรก ำหนดใหก้ำร
ปฏบิตัิงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรกิำรประชำชนและกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วน
รำชกำรดว้ยกนัตอ้งกระท ำโดยใชแ้พลตฟอรม์ดจิทิลักลำงเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรปฏริูป
ประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิรำชกำรและกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิตำมรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 
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๗๘ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ว่ำดว้ยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรฐัมนตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที ่๖๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเสนอเรื่องต่อ
คณะรฐัมนตร ีตลอดจนกำรประชุมคณะรฐัมนตร ีเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
และมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรยีกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยกำรเสนอเรื่อง
และกำรประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มำตรำ ๒๑๐๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
“รฐัมนตรเีจ้ำสงักัด” หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง และรฐัมนตรวี่ำกำร

ทบวง ในฐำนะบังคับบัญชำกระทรวงหรือทบวง และในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำหรือ 
เป็ นผู้ ก ำกับดู แลหน่วยงำนของรัฐ และหมำยควำมรวมถึ งนำยกรัฐมนตรีหรือ 
รองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่ งได้รับมอบหมำยให้สัง่ 

 
๑๐๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๑/๑๑ มนีำคม ๒๕๔๘ 
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๗๙ 

และปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ีในฐำนะบงัคบับญัชำส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืในฐำนะ
เป็นผูบ้งัคบับญัชำหรอืก ำกบัดแูลหน่วยงำนของรฐั 

“หน่วยงำนของรฐั” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงำนอื่นของรฐั  

“กฎกระทรวง” หมำยควำมรวมถงึกฎส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกฎทบวง กฎ ก.พ. 
และกฎทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเช่นเดยีวกบักฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔  กำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรใีหเ้สนอได ้เฉพำะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะรฐัมนตรหีรอืใหต้อ้ง

เสนอคณะรฐัมนตร ี

(๒) ร่ำงพระรำชบญัญตั ิร่ำงพระรำชก ำหนด  
(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำอนุมัติหรือ 

ใหค้วำมเหน็ชอบ 

(๔) ร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ 

(๕) ร่ำงกฎกระทรวงเกีย่วกบันโยบำยส ำคญัทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

(๖) ร่ำงระเบียบ ร่ำงข้อบังคบั หรือร่ำงประกำศที่มีผลบงัคบัแก่ส่วนรำชกำร
โดยทัว่ไป 

(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศทีม่ผีลผกูพนัรฐับำลไทย 

(๘) กำรรเิริม่โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั ทีม่วีงเงนิตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด เวน้แต่โครงกำร
ลงทุนทีก่ ำหนดในแผนงำนทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัหิรอืเหน็ชอบกบัแผนงำนนัน้แลว้ 

(๙) เรื่องทีข่อทบทวนหรอืยกเวน้กำรปฏบิตัิตำมมตขิองคณะรฐัมนตร ีระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรอืประกำศตำม (๖) 

(๑๐) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติ
รำชกำรทัว่ไปหรอืจะมผีลเป็นแนวบรรทดัฐำนในกำรปฏบิตัริำชกำร 

(๑๑) เรื่องทีต่้องใชง้บประมำณแผ่นดนินอกเหนือจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวแ้ล้วตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

(๑๒) เรื่องที่นำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำลน ำเสนอหรอืมีค ำสัง่ให้เสนอ
คณะรฐัมนตร ี

(๑๓) เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้สนอคณะรฐัมนตร ี
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๘๐ 

เมื่อนำยกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรซีึง่เป็นผูอ้อกค ำสัง่หรอืมมีตติำม (๑๒) หรอื 
(๑๓) พน้จำกต ำแหน่ง ใหส้ ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรรีวบรวมค ำสัง่หรอืมตทิีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อน ำเสนอคณะรฐัมนตร ี
ที่เข้ำบริหำรรำชกำรชุดใหม่พิจำรณำยืนยนัหรือยกเลิกภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่
คณะรฐัมนตรแีถลงนโยบำยต่อรฐัสภำ 

 

มำตรำ ๕  คณะรฐัมนตรจีะแต่งตัง้คณะบุคคลประกอบดว้ยรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้ง
และบุคคลอื่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในเรื่องที่จะพิจำรณำ เพื่อพิจำรณำกลัน่กรองเรื่องใด
ก่อนเสนอคณะรฐัมนตรกีไ็ด ้ 

 

มำตรำ ๖  กำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีตำมมำตรำ ๔ ให้เป็นอ ำนำจของ
รฐัมนตรเีจำ้สงักดัเป็นผูล้งนำมเสนอเรื่อง เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรใดมนีำยกรฐัมนตร ีรองนำยกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรี
ประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงหรอืทบวงเป็นประธำนกรรมกำร 
ของคณะกรรมกำรนั ้น ให้นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงหรอืทบวง แล้วแต่กรณี ในฐำนะประธำนกรรมกำร 
เป็นผูล้งนำมเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรไีด ้

(๒) ในกรณีที่หน่วยงำนของรฐัผู้เสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรเีป็นองค์กรอิสระ 
ที่ไม่อยู่ในก ำกบัของรำชกำรฝ่ำยบรหิำร ให้หวัหน้ำองค์กรอิสระนัน้เป็นผู้ลงนำมเสนอ
เรื่องไปยงันำยกรฐัมนตร ี

(๓) ในกรณีทีห่น่วยงำนของรฐัทีข่ ึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืหน่วยงำนของรฐั
ทีไ่ม่อยู่ในก ำกบัของรำชกำรฝ่ำยบรหิำรประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตร ีใหห้วัหน้ำ
หน่วยงำนนัน้เป็นผูล้งนำมเสนอ 

กำรเสนอเรื่องตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรีเพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๗  เรื่องที่ต้องเสนอคณะรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๔ (๑) (๔) (๗) (๙) (๑๐) 
หรือ  (๑๑) และเรื่องที่ผ่ ำนกำรกลัน่กรองของคณะบุคคลตำมมำต รำ ๕  แล้ว 
ถ้ำคณะรฐัมนตรเีห็นว่ำเป็นเรื่องที่เป็นภำรกิจปกติหรือมีแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนแล้ว 
คณะรฐัมนตรจีะมมีติมอบหมำยเป็นกำรทัว่ไปให้นำยกรฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรี
เป็นผูอ้นุมตัิ ให้ควำมเห็นชอบ หรอืมคี ำสัง่แทนคณะรฐัมนตรกี็ได้ ในกรณีเช่นนัน้ ให้ถอืว่ำ
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๘๑ 

กำรอนุมัติ ควำมเห็นชอบ หรือค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีเป็น 
มตขิองคณะรฐัมนตร ี

ให้ส ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรสีรุปเรื่องที่นำยกรฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรี
ไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งเพื่อแจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีรำบเป็นระยะ ๆ 

 

มำตรำ ๘  กำรประชุมคณะรฐัมนตร ีในกรณีปกตใิหด้ ำเนินกำรไดเ้มื่อมรีฐัมนตรี
เขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนคณะรฐัมนตรทีัง้หมดทีม่อียู่ 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ส ำคัญของประเทศ หรือมีกรณี
ฉุกเฉินหรอืเพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำควำมลบั นำยกรฐัมนตรอีำจพจิำรณำเรื่ องใดกบั
รฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งตำมทีน่ำยกรฐัมนตรเีหน็สมควรเพื่อมมีตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ได ้
และเมื่อมกีำรประชุมเป็นกรณีปกตใิห้นำยกรฐัมนตรแีจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะรฐัมนตรทีรำบ
มตขิองคณะรฐัมนตรดีงักลำ่วดว้ย 

วธิกีำรประชุมคณะรฐัมนตรจีะด ำเนินกำรโดยเชิญรฐัมนตรมีำร่วมประชุม ณ 
สถำนทีท่ีก่ ำหนด หรอืโดยวธิอีื่นใดซึง่ผูร้่วมประชุมสำมำรถปรกึษำหำรอืกนัไดแ้มจ้ะมไิด้
อยู่ในสถำนทีเ่ดยีวกนักไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๙  ในกำรประชุมคณะรฐัมนตรใีนกรณีปกติตำมมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง 
ส ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรตีอ้งจดัส่งวำระกำรประชุมพรอ้มดว้ยเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งให้
คณะรฐัมนตรทีรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งวนัก่อนกำรประชุมคณะรฐัมนตร ีเวน้แต่กรณี
มคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วน นำยกรัฐมนตรจีะอนุมตัิให้เสนอโดยไม่ต้องส่งวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มผีลให้มกีำรอนุมตัิงบประมำณ นำยกรฐัมนตรจีะ
อนุมตัดิงักล่ำวไดต้่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำประโยชน์ส ำคญัของ
ประเทศหรอืประชำชน  

กำรส่งวำระกำรประชุมและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง จะส่งโดยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐  ในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรี ให้หน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็น
เจ้ำของเรื่องก ำหนดประเด็นที่ประสงค์จะให้คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิ ให้ควำมเห็นชอบ 
หรอืมมีติในเรื่องใดให้ชัดเจน ถ้ำคณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิ ให้ควำมเห็นชอบ หรอืมมีติ 
ในเรื่องที่เสนอ ให้ถือว่ำมตขิองคณะรฐัมนตรมีผีลผูกพนัเฉพำะหลกักำรแห่งประเด็นทีเ่สนอ 
เวน้แต่มตขิองคณะรฐัมนตรจีะระบุไวช้ดัเจนถงึรำยละเอยีดทีอ่นุมตั ิเหน็ชอบ หรอืมมีต ิ
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๘๒ 

กำรทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใินเรื่องใดตำมขอ้เสนอของหน่วยงำนของรฐัใด ไม่เป็น
เหตุให้ผู้เสนอเรื่องและหน่วยงำนของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
หลกัเกณฑ์หรอืวธิกีำรใดที่ต้องปฏิบัติตำมปกติ เว้นแต่คณะรฐัมนตรจีะก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

 

มำตรำ ๑๑  เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตใินเรื่องใดแลว้ ให้ส ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรี
มหีน้ำทีต่ดิตำมและรวบรวมผลกำรปฏบิตัติำมมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ เพื่อรำยงำนให้
คณะรฐัมนตรีทรำบเป็นระยะ ๆ หรือในกรณีจ ำเป็นจะเสนอนำยกรฐัมนตรีเพื่อพิจำรณำ
ทบทวนมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๒  หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเสนอเรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมต ิ
ของคณะรฐัมนตร ีกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใด 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓  ทุกครัง้ทีค่ณะรฐัมนตรชีุดใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องส ำนัก
เลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีรวบรวมมติของคณะรฐัมนตรหีรอืค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตรชีุดเดิม 
ทีเ่กี่ยวกบักำรบรหิำรรำชกำร หรอืขำ้รำชกำร ทีอ่อกโดยมไิดอ้ำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย
ใด พรอ้มดว้ยขอ้เสนอแนะว่ำสมควรคงค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตรหีรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี
ในเรื่องนัน้ต่อไปหรอืไม่ เพียงใด และน ำเสนอนำยกรฐัมนตรเีพื่อพิจำรณำสัง่กำรหรือ
ด ำเนินกำรต่อไปภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบำยตอ่รฐัสภำ 

 

มำตรำ ๑๔  ใหส้ ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรตีรวจสอบค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตรี
และมติของคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวกบักำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตร ีกำรบรหิำรรำชกำร 
และข้ำรำชกำร ที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ ใช้บังคับ พร้อมกับ
ขอ้เสนอแนะว่ำค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตร ีหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดควรยกเลกิ
หรือปรบัปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทำงตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดยต้องด ำเนินกำร 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำน้ีใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๕  ควำมในมำตรำ ๔ วรรคสอง และมำตรำ ๑๑ ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อมกีำรแถลง
นโยบำยของคณะรฐัมนตรตี่อรฐัสภำภำยหลงัวนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำน้ีใชบ้งัคบั 
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๘๓ 

มำตรำ ๑๖  ในระหว่ำงทีย่งัไม่มรีะเบยีบกำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรทีี่ออก
ตำมมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำนี้  ให้น ำระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีว่ำด้วย 
กำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๓๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

มำตรำ ๑๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้  คอื เนื่องดว้ยในปัจจุบนั 
คณะรฐัมนตรีมีภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติและด ำเนินกำร และมีเรื่องที่ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำเสนอเขำ้สู่กำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตรเีป็นจ ำนวนมำก เพื่อเป็น
กำรลดภำรกิจและจ ำนวนเรื่องทีจ่ะน ำเสนอเขำ้สู่กำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้
เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำในกรณีฉุกเฉินหรือมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของประเทศ
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ สมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทำงกำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรแีละกำรประชุมของคณะรฐัมนตรี เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรดงักล่ำว และโดยทีม่ำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญัติให้กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีำรในกำร
ปฏบิตัริำชกำรและกำรสัง่กำรใหส่้วนรำชกำรและขำ้รำชกำรปฏบิตัริำชกำร เพื่อประโยชน์
ในกำรบรหิำรำชกำรแผ่นดนิ ทีจ่ะเป็นกำรลดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน มกีำรกระจำยอ ำนำจ
กำรตดัสนิใจ และเพื่อมผีู้รบัผดิชอบต่อผลของงำน ใหก้ระท ำโดยตรำพระรำชกฤษฎีกำ  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 
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๘๕ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรก ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรมอบอ ำนำจ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
และมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบ
อ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มำตรำ ๒๑๐๓  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

“มอบอ ำนำจ” หมำยควำมว่ำ กำรทีผู่้ด ำรงต ำแหน่งทีม่อี ำนำจหน้ำที่ที่จะพงึปฏบิตัิ
หรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมติของคณะรฐัมนตร ี
ในเรื่องใด เว้นแต่กำรอนุญำตตำมมำตรำ ๓๘ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดม้อบอ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัิ
รำชกำรหรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติ
ของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ ใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทน 

 
๑๐๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๘๔ ก/หน้ำ ๑/๒๒ พฤศจกิำยน ๒๕๕๐ 
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๘๖ 

“ผู้มอบอ ำนำจ” หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มอี ำนำจหน้ำที่ทีจ่ะพงึปฏิบตัิ
หรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสัง่ หรือมติของคณะรฐัมนตร ี 
ในกำรสัง่กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัริำชกำร หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใด 

“ผู้รบัมอบอ ำนำจ” หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ได้รบัมอบอ ำนำจจำก 

ผูด้ ำรงต ำแหน่งทีม่อี ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำว 

“ศูนย์บริกำรร่วม” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่รวมงำนบริกำรของส่วนรำชกำร
เดยีวกนัหรอืต่ำงส่วนรำชกำรมำปฏบิตัริำชกำรร่วมกนัในกำรให้บรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผูใ้ชบ้รกิำรและประชำชน 

 

มำตรำ ๔  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๕  กำรมอบอ ำนำจตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 

(๒) ควำมคุม้ค่ำ ควำมรวดเรว็ และประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร 

(๓) กำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสนิใจและควำมรบัผดิชอบทีเ่หมำะสม 

(๔) ไม่เป็นกำรเพิ่มขัน้ตอนหรือระยะเวลำในกำรใช้อ ำนำจ และไม่ต้องผ่ำนกำร
พจิำรณำของผูด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ มำกเกนิควำมจ ำเป็น 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ผูม้อบอ ำนำจ
อำจวำงแนวทำงหรอืก ำหนดรำยละเอยีดวธิปีฏบิตัริำชกำรเพิม่เตมิในเรื่องกำรมอบอ ำนำจ
โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชกฤษฎีกำนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัภำรกิจหรอืลกัษณะของ
งำนทีต่อ้งมกีำรใชอ้ ำนำจทีม่อบอ ำนำจไปนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๖  ในกำรมอบอ ำนำจ ผูม้อบอ ำนำจอำจมอบอ ำนำจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีก่ำรปฏบิตัริำชกำรของผูม้อบอ ำนำจ เพื่อใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจปฏบิตัิ
รำชกำรแทนในเรื่องนัน้ทัง้หมดหรอืบำงส่วนก็ได้ โดยต้องเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของ
กำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๕ และค ำนึงถงึขดีควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และควำม
เหมำะสมตำมสภำพของต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ ำนำจ
และผูม้อบอ ำนำจ เวน้แต่เป็นเรื่องใดตำมกรณีดงัต่อไปนี้ ผู้มอบอ ำนำจอำจไม่มอบอ ำนำจ
ในเรื่องดงักล่ำวกไ็ด ้
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๘๗ 

(๑) เป็นเรื่องทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นอ ำนำจเฉพำะหรอืเป็นเรื่องทีโ่ดยสภำพ
ไม่อำจมอบอ ำนำจได ้

(๒) เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบันโยบำยส ำคญั 

(๓) เป็นเรื่องที่มคีวำมจ ำเป็นต้องมกีำรดูแลอย่ำงใกล้ชดิเพื่อให้เป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั 

(๔) เป็นเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือเกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่
ประชำชนได ้

กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งให้รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรท ำนิติกรรม
สญัญำฟ้องคดแีละด ำเนินคดดีว้ย 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรในเรื่องใดที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ก ำหนดให้ต้องมีกำร
มอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรมอบอ ำนำจตำมนัน้ โดยจะยกควำมในมำตรำนี้ขึ้นอ้ำงเพื่อ 

ไม่มอบอ ำนำจไม่ได ้

 

มำตรำ ๗  ในกำรมอบอ ำนำจ ใหผู้ม้อบอ ำนำจด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๑๐๔ วำงหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรใชอ้ ำนำจของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(๒) จดัให้มรีะบบกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนผลกำรใชอ้ ำนำจของผู้รบัมอบ
อ ำนำจ 

(๓) ก ำกบั ดแูล และแนะน ำกำรใชอ้ ำนำจของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(๔) จดัท ำบญัชกีำรมอบอ ำนำจเสนอผูบ้งัคบับญัชำ 

เมื่อมกีำรมอบอ ำนำจแล้ว หำกผูม้อบอ ำนำจเหน็ว่ำผูร้บัมอบอ ำนำจใชอ้ ำนำจที่
รบัมอบโดยไม่ถูกตอ้งหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย ผูม้อบอ ำนำจอำจมคี ำสัง่แกไ้ขกำร
ปฏบิตัริำชกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจหรอืใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจหยุดกำรปฏบิตัริำชกำรไวก้่อน 
และผูม้อบอ ำนำจเป็นผูใ้ชอ้ ำนำจนัน้โดยตรงกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘  กำรมอบอ ำนำจให้ท ำเป็นหนังสอื โดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบักำร
มอบอ ำนำจใหช้ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเขำ้ใจในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อหรอืต ำแหน่งของผูม้อบอ ำนำจ 

 
๑๐๔ กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรน ้ำบำดำลตอ้งพจิำรณำถงึหลกัวชิำกำรและมำตรฐำน

ที่เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำบำดำล  ดงันัน้ อธบิดีกรมทรพัยำกรน ้ำบำดำลซึ่งเป็นผู้มอบอ ำนำจ 
จึงสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขกำรใช้อ ำนำจของผู้ร ับมอบอ ำนำจด้วย (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๗/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๘๘ 

(๒) ชื่อหรอืต ำแหน่งของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(๓) อ ำนำจทีม่อบ รวมทัง้อำจก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรใชอ้ ำนำจดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙  กำรมอบอ ำนำจย่อมมผีลตรำบเท่ำที่ยงัไม่มกีำรเพกิถอนหรอืสิ้นผลลง
โดยเงือ่นเวลำหรอืโดยเหตุอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  ในกำรปฏิบตัิรำชกำรแทน ผู้รบัมอบอ ำนำจอำจด ำเนินกำรใด ๆ 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกำรมอบอ ำนำจนัน้ตำมทีเ่หน็สมควร แต่ตอ้งใชอ้ ำนำจทีร่บัมอบ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่มกีำรมอบอ ำนำจหรอืตำมหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรใชอ้ ำนำจในเรื่องนัน้ รวมทัง้ต้องจดัท ำรำยงำนผลกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวตำม
หลกัเกณฑท์ีผู่ม้อบอ ำนำจก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑  ให้ ก.พ.ร. มอี ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรมอบ
อ ำนำจของผูด้ ำรงต ำแหน่งใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ อ ำนำจหน้ำทีเ่ช่นว่ำนี้
ใหร้วมถงึ 

(๑) แนะน ำใหผู้ม้อบอ ำนำจด ำเนินกำรปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจใหถู้กตอ้ง 

(๒) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ทรำบ
ตำมทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีทีม่ปัีญหำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมพระรำชกฤษฎกีำนี้ ให ้ก.พ.ร. เป็นผูม้ี
อ ำนำจวนิิจฉยั ค ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ร. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่กำรปฏิบัติรำชกำรเรื่องใดที่ ไม่อำจใช้
หลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได้ ให้ ก.พ.ร. เสนอควำมเห็น 
ต่อคณะรฐัมนตรี เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในเรื่องนัน้ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

 

หมวด ๒ 

กำรมอบอ ำนำจในกระทรวงเดยีวกนั 

   
 

มำตรำ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัริำชกำรในกระทรวง ใหป้ลดักระทรวง 

มอี ำนำจก ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรมอบอ ำนำจของส่วนรำชกำรในสงักดั ทัง้ในกรณี
กำรมอบอ ำนำจในส่วนรำชกำรเดียวกันหรือกำรมอบอ ำนำจให้กับส่วนรำชกำรอื่น 

ทีอ่ยู่ในสงักดัของกระทรวงเดยีวกนัได ้
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๘๙ 

ในกรณีที่เห็นสมควร ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อมีมติก ำหนด
หลกัเกณฑท์ัว่ไปเกีย่วกบักำรมอบอ ำนำจของกระทรวง เพื่อใหทุ้กกระทรวงปฏบิตักิไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๓  ในกระทรวงทีม่กีำรแบ่งกลุ่มภำรกจิซึง่หวัหน้ำกลุ่มภำรกจิมอี ำนำจ
เช่นเดยีวกบัปลดักระทรวงตำมมำตรำ ๒๑ วรรคหก แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหห้วัหน้ำกลุ่มภำรกจิด ำเนินกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนี้  โดยให้ถือเสมือนหนึ่ งเป็น
ปลดักระทรวงของส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกจินัน้ 

 

มำตรำ ๑๔  ให้อธิบดีจดัให้มีกำรมอบอ ำนำจภำยในกรมของตน เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิรำชกำรมกีำรกระจำยควำมรบัผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสมกบัภำรกิจของรฐัแต่ละด้ำน
หรอืเพื่อประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

ในกำรก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจภำยในกรมตำมวรรคหนึ่ ง ให้มีกำร
ก ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรต้องมอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งทีม่หีน้ำที่รบัผดิชอบ
ด ำเนินกำรเรื่องนัน้โดยตรง เว้นแต่ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร หรอืมเีหตุเร่งด่วนอนัไม่อำจหลกีเลี่ยงได้ หวัหน้ำส่วนรำชกำรอำจจดัให้มีกำร
มอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นทีเ่หน็สมควรเป็นผู้ปฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๕๑๐๕  ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัริำชกำรและ
ผูม้อบอ ำนำจเหน็สมควรมอบอ ำนำจกำรปฏิบตัิรำชกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่ผูด้ ำรง
ต ำแหน่งและปฏบิตัริำชกำรอยู่ในส่วนรำชกำรอื่น ใหผู้ม้อบอ ำนำจด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นส่วนรำชกำรในกรมเดยีวกนั ให้ท ำควำมตกลงระหว่ำงหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งแลว้แจง้กำรมอบอ ำนำจนัน้ใหอ้ธบิดทีรำบพรอ้มดว้ยเหตุผล 

(๒) กรณีทีเ่ป็นส่วนรำชกำรทีม่ไิดส้งักดักรมเดยีวกนั ใหท้ ำควำมตกลงระหว่ำง
อธบิดขีองกรมทีผู่ม้อบอ ำนำจสงักดักบัอธบิดขีองกรมทีผู่ร้บัมอบอ ำนำจสงักดั แลว้แจง้ให้
ปลดักระทรวงทรำบพรอ้มดว้ยเหตุผล 

 

 
๑๐๕ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๙๐ 

มำตรำ ๑๖  ให้น ำควำมในหมวดนี้มำใช้บังคับกับส่วนรำชกำรและหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรระดบักระทรวงหรอืกรมที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสี ่
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรอืส่วนรำชกำรทีม่ี
หวัหน้ำส่วนรำชกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำขึน้ตรงกบันำยกรฐัมนตรดีว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่ส่วนรำชกำรต่ำงกระทรวง 

   
 

มำตรำ ๑๗  ในกำรมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นในส่วนรำชกำรต่ำง
กระทรวง เวน้แต่กรณีกำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมหมวด ๕ ใหก้ระท ำได้
เมื่อมกีำรท ำบนัทกึควำมตกลงระหว่ำงส่วนรำชกำรทีม่อบอ ำนำจและทีร่บัมอบอ ำนำจแลว้ 
และกำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งท ำเป็นหนังสอื 

บนัทกึควำมตกลงตำมวรรคหนึ่งต้องระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรใชอ้ ำนำจซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำรดงันี้ 

(๑) ขอบเขตอ ำนำจทีไ่ดม้อบ 

(๒) แนวทำง นโยบำย และขอ้สงวนของกำรใชอ้ ำนำจ 

(๓) ชื่อและต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อได้ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
กระบวนกำรใชอ้ ำนำจ 

ใหป้ลดักระทรวงของแต่ละกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรมอบอ ำนำจเป็นผู้ลงนำม
ในบนัทกึขอ้ตกลง ในกรณีทีเ่ป็นกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงกรมของแต่ละกระทรวง ใหอ้ธบิดี
ของกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรมอบอ ำนำจเป็นผูร้่วมลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงดว้ย 

กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ใหส่้งส ำเนำบนัทกึควำมตกลงและหนังสอืมอบ
อ ำนำจดงักล่ำวใหแ้ก่ ก.พ.ร. ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีที่คณะรฐัมนตรหีรอื ก.พ.ร. มีมติให้มีกำรมอบอ ำนำจใน
เรื่องใดระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำงกระทรวง ใหส่้วนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งมหีน้ำทีม่อบอ ำนำจ
ให้เป็นไปตำมนัน้ โดยมใิหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๗ มำใช้บงัคบั แต่ทัง้นี้ถ้ำคณะรฐัมนตรี
หรอื ก.พ.ร. ก ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรมอบอ ำนำจและกำรปฏบิตัริำชกำรไวอ้ย่ำงใด 
ใหส่้วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมหลกัเกณฑน์ัน้ดว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๑ 

มำตรำ ๑๙  ให้น ำควำมในหมวดนี้มำใช้บังคับกับส่วนรำชกำรและหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรระดบักระทรวงหรอืกรมที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสี ่
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรอืส่วนรำชกำรทีม่ี
หวัหน้ำส่วนรำชกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำขึน้ตรงกบันำยกรฐัมนตรดีว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่ศูนยบ์รกิำรร่วม 

   
 

มำตรำ ๒๐  เมื่อมีกำรจัดตัง้ศูนย์บริกำรร่วม ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องมอบอ ำนำจทัง้ปวงในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
ศูนยบ์รกิำรร่วมนัน้ ใหแ้ก่ผูม้หีน้ำทีป่ฏบิตัใินศูนยบ์รกิำรร่วม 

อ ำนำจทีจ่ะมอบและระยะเวลำในกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
คณะรฐัมนตรหีรอื ก.พ.ร. ก ำหนด โดยไม่ตอ้งปฏบิตัติำมหมวด ๒ และหมวด ๓ 

 

มำตรำ ๒๑  ใหศู้นย์บรกิำรร่วมจดัท ำรำยงำนแสดงกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๐ 
และปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตังิำน ตำมทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจให้ ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในเวลำที ่
ก.พ.ร. ก ำหนด 

 

หมวด ๕ 
กำรมอบอ ำนำจใหป้ฏบิตัริำชกำรแทนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั๑๐๖ 

   
 

มำตรำ ๒๒  อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัริำชกำร หรอื
กำรด ำเนินกำรอื่นทีส่่วนรำชกำรใดจะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ประกำศ หรอืค ำสัง่ใดหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั ถ้ำกฎหมำย 
กฎ ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิดก้ ำหนดเรื่อง
กำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่นหรือมิได้ห้ำมเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้ ให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรในเขตพื้นที่จ ัง หวัดให้แก่ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 

 
๑๐๖ ชื่อ หมวด ๕ กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบตัิรำชกำรแทนในเขตพื้นที่จงัหวดั แก้ไขเพิม่เติม

โดยพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๒ 

มำตรำ ๒๓๑๐๗  ในกรณีที่มกีำรมอบอ ำนำจให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรแทน ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อ ำนำจนัน้เกี่ยวกบัรำชกำรของส่วนรำชกำรใด และส่วนรำชกำร
นัน้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบอ ำนำจให้แก่หัวหน้ำส่วน
รำชกำรนัน้ 

(๒) นอกจำกกรณีตำม (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจมอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในจงัหวดั เป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

ในกรณีที่กำรปฏิบตัิรำชกำรในเรื่องใดภำยในจงัหวดัมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำร
มอบอ ำนำจเป็นอย่ำงอื่นเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรปฏิบตัิรำชกำรของจงัหวดั ให ้
ก.พ.ร. มีอ ำนำจก ำหนดกำรมอบอ ำนำจส ำหรบักำรปฏิบตัิรำชกำรที่แตกต่ำงจำกวรรค
หนึ่ง (๑) หรอื (๒) ได ้

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนผูม้อบอ ำนำจเพื่อทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๒๓/๑๑๐๘  อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัริำชกำร 
หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัจะพงึปฏิบตัิ หรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
กฎ ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ มิได้ก ำหนดเรื่อง
กำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น หรอืมไิดห้ำ้มเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว ้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
อำจมอบอ ำนำจภำยในจงัหวดัได ้

ในกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูด้ ำรง
ต ำแหน่งที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบด ำเนินกำรเรื่องนัน้โดยตรง เวน้แต่ในกรณีมคีวำมจ ำเป็น
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัริำชกำร หรอืมเีหตุเร่งด่วนอนัไม่อำจหลกีเลีย่งได ้ผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัอำจมอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นทีเ่หน็สมควรเป็นผูป้ฏิบตัริำชกำรแทนก็
ได ้

 

 
๑๐๗ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐๘ มำตรำ ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๓ 

มำตรำ ๒๓/๒๑๐๙  เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัภำยใน
เขตพื้นที่จงัหวดั และเป็นกรณีมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิรำชกำร หรอืมี
เหตุเร่งด่วนอนัไม่อำจหลกีเลี่ยงได้ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัอำจมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ซึ่งได้รบั
ค ำสัง่ให้มำปฏิบตัิรำชกำรในจงัหวดัแต่มิได้ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในจงัหวดันัน้เป็นผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรแทนเป็นกำรชัว่ครำวกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๔  ให้นำยอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ และ
หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรมอบอ ำนำจใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงทีก่ ำหนด
ในพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

มำตรำ ๒๕  กำรใช้อ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ผู้รบัมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัและของผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในจงัหวดั ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำจงัหวดั
และแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๖๑๑๐  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเห็นว่ำเรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่อำจ
มอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๓ ได ้เน่ืองจำกเป็นกรณีตำมมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง ผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัอำจไม่มอบอ ำนำจนัน้กไ็ด ้

เมื่อมกีำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๓ หรอืมำตรำ ๒๓/๒ แล้ว ให้ผูว้่ำรำชกำร
จงัหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ร ับมอบอ ำนำจให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรมอบอ ำนำจนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูร้บัมอบอ ำนำจไดใ้ชอ้ ำนำจปฏบิตัิ
รำชกำรแทนโดยไม่ถูกตอ้ง หรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรอืปรำกฏเหตุขึน้ภำยหลงั
ว่ำเป็นกรณีตำมมำตรำ ๖ (๒) (๓) และ (๔) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัอำจมคี ำสัง่ให้ผู้รบัมอบ
อ ำนำจแก้ไขกำรปฏบิตัิรำชกำรหรอืหยุดกำรปฏบิตัริำชกำรดงักล่ำวไวก้่อน และให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัเป็นผูใ้ชอ้ ำนำจในเรื่องนัน้กไ็ด ้

กำรใช้อ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัตำมวรรคสอง ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัอำจ
มอบอ ำนำจให้แก่รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หวัหน้ำส่วนรำชกำร หรอืผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัเป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

 
๑๐๙ มำตรำ ๒๓ /๒ เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑๐ มำตรำ ๒๖ แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๔ 

กำรด ำเนินกำรของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัแจง้กำรด ำเนินกำรพรอ้มทัง้เหตุผลใหส่้วนรำชกำรหรอืผูม้อบอ ำนำจทรำบ
ดว้ย  ทัง้นี้ หำกส่วนรำชกำรหรอืผูม้อบอ ำนำจมคีวำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น ให้น ำขอ้ขดัแย้ง
นัน้เสนอ ก.พ.ร. เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้ำด 

ใหน้ ำควำมในมำตรำนี้มำใชบ้งัคบักบักำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ ดว้ยโดย
อนุโลม 

 

มำตรำ ๒๖/๑๑๑๑  ในกรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรมอบอ ำนำจให้แก่ขำ้รำชกำร
ส่วนกลำงที่อยู่ในจงัหวดั และมิใช่กรณีที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๒ ให้ผู้รบัมอบ
อ ำนำจดงักล่ำวรำยงำนกำรใชอ้ ำนำจในกำรปฏบิตัริำชกำรแทนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัใหผู้ว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัทรำบดว้ย และในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ว่ำผูร้บัมอบอ ำนำจปฏบิตัิ
รำชกำรโดยไม่ถูกตอ้งหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจใน
กำรแนะน ำหรอืยบัยัง้กำรกระท ำใด ๆ ของผูร้บัมอบอ ำนำจไวช้ัว่ครำว แล้วรำยงำนส่วน
รำชกำรหรอืผู้มอบอ ำนำจเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำร รวมทัง้อำจรำยงำนเรื่องดงักล่ำวต่อ 
ก.พ.ร. ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

กำรมอบอ ำนำจใหป้ฏบิตัริำชกำรแทนในต่ำงประเทศ 

   
 

มำตรำ ๒๗ ส่วนรำชกำรใดมภีำรกจิทีต่้องด ำเนินกำรในต่ำงประเทศ ใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรนัน้มอบอ ำนำจทัง้ปวงที่จะต้องด ำเนินกำรในต่ำงประเทศนัน้ให้แก่หวัหน้ำ
คณะผูแ้ทนและใหห้วัหน้ำคณะผูแ้ทนมอบอ ำนำจใหร้องหวัหน้ำคณะผูแ้ทนหรอืบุคคลใน
คณะผูแ้ทน 

 

หมวด ๗ 

เบด็เตลด็ 

   
 

มำตรำ ๒๘  เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรกิำรประชำชน 
ใหส่้วนรำชกำรซึ่งก ำกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วำงระเบียบกำรมอบอ ำนำจให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรบรกิำรประชำชน  

 
๑๑๑ มำตรำ ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ วยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๕ 

ทัง้นี้  โดยค ำนึงถึงควำมสะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภำพ และประหยัด ในกำรบริกำร
ประชำชน ตำมแนวทำงตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

มำตรำ ๒๙  เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรกิำรประชำชน 
คณะรฐัมนตรจีะมมีตใิหค้ณะกรรมกำรของรฐัวสิำหกจิและองคก์ำรมหำชนด ำเนินกำรใหม้ี
ระเบยีบว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดยจะ
ก ำหนดให้ระเบยีบดงักล่ำว อย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้กำรใช้อ ำนำจของผู้ร ับมอบอ ำนำจ 

ในเขตจงัหวดัใดตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบำยและแผนพฒันำจงัหวดันัน้ดว้ยกไ็ด้ 
 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๓๐  กำรใดทีเ่กี่ยวกบักำรมอบอ ำนำจทีเ่คยด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ของ
ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรวีำ่ดว้ยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำนี้
ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็นกำรมอบอ ำนำจทีช่อบตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๘ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก ำหนดใหก้ำรมอบอ ำนำจในกำรสัง่กำร กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏบิตัริำชกำร หรอื
ด ำเนินกำรอื่นใดที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีผูด้ ำรงต ำแหน่งนัน้อำจมอบอ ำนำจ
ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นในส่วนรำชกำรเดียวกนัหรอืส่วนรำชกำรอื่น หรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ  จึงจ ำเป็น 

ตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไข เพิม่เติม
หลกัเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งในส่วนรำชกำรอื่นในกระทรวงเดียวกนั 
และกำรมอบอ ำนำจกำรปฏบิตัริำชกำรแทนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั รวมทัง้กำรก ำกบัดูแลกำร
ปฏิบตัิรำชกำรของผู้รบัมอบอ ำนำจดงักล่ำว อนัจะท ำให้กำรบรหิำรรำชกำรเป็นไปโดย
ถูกตอ้ง รวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

 
๑๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๑๑๔ ก/หน้ำ ๒๑/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๗ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ว่ำดว้ยกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลกักำรกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
แบบบูรณำกำร 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
ประกอบกับมำตรำ ๓/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๒ วรรคสำม มำตรำ ๕๓/๑ วรรคสำม และ
มำตรำ ๕๓/๒ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึทรง
พระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎกีำนี้เรยีกว่ำ “พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรบรหิำรงำน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มำตรำ ๒๑๑๓  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

“จงัหวดั” หมำยควำมว่ำ จงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิแต่ไม่รวมถงึกรุงเทพมหำนคร 

“กลุ่มจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ กลุ่มจงัหวดัทีจ่ดัตัง้ตำมมำตรำ ๒๖ 

 
๑๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๑/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๙๘ 

“ก.น.จ.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณำกำร 

“ก.บ.จ.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบรหิำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำร 

“ก.บ.ก.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบรหิำรงำนกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร 

“แผนพฒันำจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกี่ยวกบัโครงกำรและแผนงำนต่ำง ๆ 
ของจงัหวดัทีจ่ ำเป็นต้องจดัท ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละทศิทำงกำรพฒันำของ
จงัหวดัในอนำคต 

“แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกีย่วกบัโครงกำรและแผนงำน
ต่ำง ๆ ของกลุ่มจงัหวดัที่จ ำเป็นต้องจดัท ำเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และทิศทำง 

กำรพฒันำของกลุ่มจงัหวดัในอนำคต 

“แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด ” หมำยควำมว่ำ แผนที่แปลง
แผนพฒันำจงัหวดัสู่กำรปฏิบตัิโดยระบุถึงโครงกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใน
จงัหวดัในแต่ละปีงบประมำณเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์และทศิทำงกำรพฒันำของ
จงัหวดั  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโครงกำรนัน้จะด ำเนินกำรโดยจงัหวดั กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงำนอื่นใดของรฐั หรอืเอกชน 

“แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ แผนที่แปลง
แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัสู่กำรปฏบิตัโิดยระบุถงึโครงกำรต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใน
กลุ่มจงัหวดัในแต่ละปีงบประมำณเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์และทศิทำงกำรพฒันำ
ของกลุ่มจงัหวดั ทัง้นี้ ไม่ว่ำโครงกำรนัน้จะด ำเนินกำรโดยจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั กระทรวง 
ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงำนอื่นใดของรฐั หรอืเอกชน 

“งบประมำณจังหวัด” หมำยควำมว่ำ รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ที่จงัหวดัยื่นค ำขอจัดตัง้ต่อส ำนักงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั 

“งบประมำณกลุ่มจงัหวดั” หมำยควำมวำ่ รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
กลุ่มจงัหวดัยื่นค ำขอจดัตัง้ต่อส ำนักงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำร
ประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั 

“ภำคประชำสงัคม” หมำยควำมว่ำ สภำองคก์รชุมชนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
สภำองคก์รชุมชนและองคก์รภำคประชำสงัคมอื่นที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

“พระรำชบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” หมำยควำมรวมถึงพระรำชบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิและพระรำชบญัญตัโิอนงบประมำณรำยจ่ำยดว้ย 
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๙๙ 

มำตรำ ๔  กำรปฏบิตัติำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ในเรื่องใดยงัไม่สมควรทีส่่วนรำชกำร
จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัใดจะปฏิบตัิ หรอืปฏิบตัิอย่ำงมเีงื่อนไขอย่ำงใด ให้ ก.น.จ. มอี ำนำจ
ก ำหนดได ้

เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัและมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ คณะรฐัมนตรอีำจมมีติตำมขอ้เสนอแนะ
ของ ก.น.จ. ยกเวน้ให้จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัไม่ต้องปฏบิตัิตำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื
ค ำสัง่ของทำงรำชกำรทีใ่ชบ้งัคบัเป็นกำรทัว่ไปในเรื่องใดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

หมวด ๑ 

กำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร 

   
 

มำตรำ ๖  กำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำรให้ค ำนึงถึง
หลกักำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนพฒันำจงัหวดัหรอืแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั 
แลว้แต่กรณี 

(๒) กำรสร้ำงโอกำสและส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครฐั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำสังคมในจงัหวดั เพื่อเสรมิสรำ้ง
ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัและกำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนัเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

(๓) กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ เพื่ อให้ เกิด
ประสทิธภิำพและควำมรวดเรว็ในกำรปฏบิตัริำชกำร 

(๔) กำรส่งเสรมิและสนับสนุนใหท้อ้งถิน่มคีวำมพรอ้มในกำรรองรบักำรกระจำย
อ ำนำจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีควำมโปร่งใส และมีกำรตรวจสอบ
ผลสมัฤทธิข์องกำรปฏบิตัริำชกำร 

(๖) กำรบริหำรงบประมำณจงัหวดัให้เป็นไปตำมวิธีกำรบริหำรงบประมำณ
จังหวัดแบบบูรณำกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำมที่  ก.น.จ. ก ำหนดตำม
ขอ้เสนอแนะของส ำนักงบประมำณ 
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๑๐๐ 

มำตรำ ๗  ให้มคีณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
แบบบูรณำกำรประกอบดว้ย 

(๑) นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) รองนำยกรฐัมนตรทีุกคน รฐัมนตรซีึง่นำยกรฐัมนตรมีอบหมำยใหก้ ำกบัและ
ตดิตำมกำรปฏิบตัิรำชกำรในภูมภิำค รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ปลัดส ำนักนำยกรฐัมนตรี ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำร
นำยกรฐัมนตร ีเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรี ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และเลขำธกิำร
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิเป็นกรรมกำร 

(๓) นำยกสมำคมองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย นำยกสมำคม
สนันิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และนำยกสมำคมองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแห่ง
ประเทศไทย เป็นกรรมกำร 

(๔) ประธำนกรรมกำรสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และประธำนสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร 

(๕) ผู้ทรงคุณ วุฒิจำกคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรซึ่ งประธำน
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรก ำหนดไม่เกนิสำมคน เป็นกรรมกำร 

(๖) ผูแ้ทนภำคประชำสงัคมทีน่ำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ไม่เกนิสองคน เป็นกรรมกำร 

ให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรทีเ่ลขำธกิำรคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำรก ำหนด และข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงมหำดไทยคนหนึ่งที่ปลัดกระทรวง
มหำดไทยก ำหนด เป็นกรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรรมกำรตำม (๖) มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี 

องคป์ระชุมและกำรประชุมของ ก.น.จ. ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธปีฏบิตัิ
รำชกำรทำงปกครอง 

 

มำตรำ ๘  ก.น.จ. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนจงัหวดัและกลุ่ม

จงัหวดัแบบบูรณำกำรเพื่อให้จงัหวดัและกลุ่มจังหวดัสำมำรถบรหิำรงำน แก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำพื้นที่ในเขตจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและตอบสนอง 

ควำมตอ้งกำรของประชำชนใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด 

(๒) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิีกำรในกำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวัด 
แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริำชกำร
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๑๐๑ 

ประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั กำรจดัท ำและบรหิำรงบประมำณจงัหวัดและงบประมำณกลุ่ม
จงัหวดั 

(๓) พจิำรณำ กลัน่กรอง และให้ควำมเห็นชอบแผนพฒันำจงัหวดั แผนพฒันำ
กลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของกลุ่ม
จงัหวดั และค ำของบประมำณของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิกีำร
งบประมำณ และน ำเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๔) ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรตำม (๑) และ (๒) ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่

มอบหมำย 

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

คณะอนุกรรมกำรตำม (๕) อย่ำงน้อยต้องมคีณะอนุกรรมกำรดำ้นแผนและดำ้น
งบประมำณ 

 

มำตรำ ๙  ใหส้ ำนักงำน ก.พ.ร. ท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบงำนธุรกำรของ ก.น.จ. และ
หน้ำทีอ่ื่นตำมที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐  ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำรคณะหนึ่งประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทุกคน เป็นกรรมกำร 

(๓) ผูแ้ทนหวัหน้ำส่วนรำชกำรที่มสี ำนักงำนอยู่ในจงัหวดัไม่ว่ำจะมีฐำนะเป็น
รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคหรอืรำชกำรบรหิำรส่วนกลำง เป็นกรรมกำร 

(๔) ผูแ้ทนรฐัวสิำหกจิทีด่ ำเนินกจิกำรอยู่ในจงัหวดั เป็นกรรมกำร 

(๕) ผูแ้ทนหวัหน้ำหน่วยงำนอื่นของรฐัทีม่สี ำนักงำนอยู่ในจงัหวดั เป็นกรรมกำร 

(๖) ผูแ้ทนผูบ้รหิำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นกรรมกำร 

(๗) ผูแ้ทนภำคประชำสงัคม เป็นกรรมกำร 

(๘) ประธำนกรรมกำรหอกำรคำ้จงัหวดั และประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดั 
เป็นกรรมกำร 

ใหห้วัหน้ำส ำนักงำนจงัหวดั เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรตำม (๓) (๔) และ (๕) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ตำมจ ำนวน
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.น.จ. ก ำหนด 
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๑๐๒ 

จ ำนวน หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรไดม้ำซึ่งผูแ้ทนผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตำม (๖) และผูแ้ทนภำคประชำสงัคมตำม (๗) ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.น.จ. ก ำหนดโดยให้ค ำนึงถงึ
สดัส่วนของหญงิและชำยทีใ่กลเ้คยีงกนั 

กรรมกำรตำม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี 

องคป์ระชุมและกำรประชุมของ ก.บ.จ. ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัิ
รำชกำรทำงปกครอง 

 

มำตรำ ๑๑  ก.บ.จ. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วำงแนวทำงปฏิบัติและอ ำนวยกำรให้กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรใน

จงัหวดัเป็นไปตำมหลกักำร นโยบำย และระบบตำมที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

(๒) จดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัเสนอต่อทีป่ระชุมตำมมำตรำ ๑๙ เพื่อรบัฟังควำม
คดิเหน็ 

(๓) ส่งเสริม ประสำนควำมร่วมมือกำรพัฒนำระหว่ำงภำครฐั ภำคประชำสังคม 
และภำคธุรกจิเอกชน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรลงทุนและชกัชวนภำคธุรกิจ
เอกชนมำลงทุนในจงัหวดัและใหม้กีำรพฒันำใหเ้ป็นไปตำมแผนพฒันำจงัหวดัอย่ำงยัง่ยนื 

(๔) จดัท ำบนัทกึควำมเขำ้ใจกบัฝ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำทีใ่ห้ควำม
ร่วมมือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำจงัหวดั และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั 

(๕) วเิครำะห์ บูรณำกำร และจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัและ
ค ำของบประมำณจงัหวดั ก่อนน ำเสนอต่อ ก.น.จ. 

(๖) ก ำกับ ให้ค ำแนะน ำ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำ
จงัหวดัและแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั และรำยงำน ก.น.จ. 

(๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่
มอบหมำย 

(๘) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมที ่ก.น.จ. หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

ในกรณีที ่ก.บ.จ. แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัตำม (๒) 
คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวอย่ำงน้อยต้องประกอบดว้ยผูแ้ทนตำมมำตรำ ๑๐ (๖) ไม่น้อยกว่ำ
สำมคนและผูแ้ทนตำมมำตรำ ๑๐ (๗) ไม่น้อยกว่ำสองคน 
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๑๐๓ 

มำตรำ ๑๒ ในกลุ่มจงัหวดัหนึ่งให้มคีณะกรรมกำรบรหิำรงำนกลุ่มจงัหวดัแบบ
บูรณำกำรคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) หวัหน้ำกลุ่มจงัหวดัตำมมำตรำ ๒๖ เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัทุกจงัหวดั เป็นรองประธำนกรรมกำร 

(๓) ผู้แทนหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัจงัหวดัละไม่เกิน
สองคนทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้ เป็นกรรมกำร 

(๔) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัทุกจงัหวดั เป็นกรรมกำร 

(๕) นำยกเทศมนตรใีนกลุ่มจงัหวดัจงัหวดัละหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

(๖) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน เป็น
กรรมกำร 

(๗) ผูแ้ทนภำคประชำสงัคม เป็นกรรมกำร 

(๘) ผูแ้ทนภำคธุรกจิเอกชน เป็นกรรมกำร 

จงัหวดัใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจดัตัง้ขึ้นเป็นกำรเฉพำะ  
ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ดว้ย 

ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในสงักดักระทรวงมหำดไทยคนหนึ่ง
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และหวัหน้ำส ำนักงำนจงัหวดัของทุกจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 
เป็นกรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรรมกำรตำม (๕) และ (๖) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

จ ำนวน หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรไดม้ำซึ่งผู้แทนภำคประชำสงัคมตำม (๗) และ
ผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนตำม (๘) ให้เป็นไปตำมที่ ก.น.จ. ก ำหนด โดยต้องค ำนึงถึ ง
สดัส่วนของหญงิและชำยทีใ่กลเ้คยีงกนั 

กรรมกำรตำม (๓) และ (๗) มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี 

องคป์ระชุมและกำรประชุมของ ก.บ.ก. ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัิ
รำชกำรทำงปกครอง 

 

มำตรำ ๑๓  ก.บ.ก. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วำงแนวทำงปฏบิตัแิละอ ำนวยกำรใหก้ำรบรหิำรงำนแบบบูรณำกำรในกลุ่ม

จงัหวดัเป็นไปตำมหลกักำร นโยบำย และระบบตำมที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

(๒) จดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัเสนอต่อที่ประชุมตำมมำตรำ ๑๙ เพื่อรบัฟัง
ควำมคดิเหน็ 
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๑๐๔ 

(๓) ส่งเสรมิ ประสำนควำมร่วมมอืกำรพฒันำระหว่ำงภำครฐั ภำคประชำสงัคม 
และภำคธุรกจิเอกชน และแก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มจงัหวดัและระหว่ำงกลุ่มจงัหวดัเพื่อให้
กำรพฒันำเป็นไปตำมแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัอย่ำงยัง่ยนื 

(๔) วเิครำะห์ บูรณำกำร และใหค้วำมเหน็ชอบรำยละเอยีดกำรปฏบิตักิำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวัดและค ำของบประมำณกลุ่มจังหวัด ก่อน
น ำเสนอต่อ ก.น.จ. 

(๕) ก ำกบั ใหค้ ำแนะน ำ ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแผนพฒันำกลุ่ม
จงัหวดัและแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั และรำยงำน ก.น.จ. 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่
มอบหมำย 

(๗) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมที ่ก.น.จ. หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

ในกรณีที่ ก.บ.ก. แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัตำม (๒) 
คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวอย่ำงน้อยต้องประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูแ้ทนตำมมำตรำ ๑๒ (๔) 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งคน ผู้แทนตำมมำตรำ ๑๒ (๕) ไม่น้อยกว่ำสองคน ผู้แทนตำมมำตรำ ๑๒ (๖)  
ไม่น้อยกว่ำสำมคน และผูแ้ทนตำมมำตรำ ๑๒ (๗) ไม่น้อยกว่ำหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๑๔  เพื่อให้กำรบรหิำรงำนเป็นไปตำมหลกักำรตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๖ 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรหิำรงำนจงัหวดัโดยค ำนึงถงึควำมสอดคลอ้งกบัแนวนโยบำยพืน้ฐำนแห่ง
รฐัตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย แผนพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ
แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ แผนพฒันำประเทศดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมตลอดทัง้
นโยบำยของรฐับำล และควำมตอ้งกำรของประชำชนในทอ้งถิน่ในจงัหวดั 

(๒) ประสำนและเชื่อมโยงหน่วยงำนของรฐั ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับภำคประชำสงัคมและภำคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

ใหเ้หมำะสมกบัโอกำสและศกัยภำพของจงัหวดั โดยเน้นกำรมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ำย 

(๓) บูรณำกำรกำรบริหำรงบประมำณ และแสวงหำควำมร่วมมือและกำร
สนับสนุนจำกทุกฝ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำจงัหวดัและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั 

(๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวำมเขม้แขง็ในกำร
พฒันำทอ้งถิน่และใหบ้รกิำรพืน้ฐำนแก่ประชำชน 
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๑๐๕ 

(๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนภำคประชำสงัคมให้มคีวำมเขม้แขง็ สำมำรถบรหิำร
จดักำรและแกไ้ขปัญหำไดด้ว้ยตนเองอย่ำงยัง่ยนื 

(๖) เสรมิสรำ้งกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดแีละกำรบรหิำรกำรเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหจ้งัหวดัมขีดีสมรรถนะรองรบักระแสโลกำภวิตัน์ 

(๗) กระท ำตนเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้ปฏบิตัิงำนและส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดกำร
เรยีนรู ้ตลอดจนกำรพฒันำผูป้ฏบิตังิำนใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และทศันคติที่
จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน 

 

มำตรำ ๑๕  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่อำจบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพรำะเหตุที่ส่วนรำชกำรมิได้มอบ
อ ำนำจให้ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจหรือเพรำะเหตุอื่นใด ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัรำยงำนต่อ ก.น.จ. โดยเร็ว และให้ ก.น.จ. เสนอแนะแนวทำงแก้ไขต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื่อมมีตสิัง่กำรต่อไป 

 

มำตรำ ๑๖  ใหห้วัหน้ำกลุ่มจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำทีป่ระสำน เร่งรดั และติดตำม
กำรด ำเนินงำนของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัและ
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั 

 

หมวด ๒ 

กำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๑๗  ให้ ก.น.จ. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรจดัท ำ
แผนพฒันำจงัหวดัและแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั เพื่อใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
และ ก.บ.จ. รบัไปด ำเนินกำร 

 

มำตรำ ๑๘  ให ้ก.บ.จ. ด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดั โดยค ำนึงถงึควำม
ต้องกำรและศกัยภำพของประชำชนในท้องถิ่นในจงัหวดั รวมตลอดถึงควำมพร้อมของ
ภำครฐัและภำคธรุกจิเอกชนและยุทธศำสตรร์ะดบัชำต ิ

แผนพัฒนำจังหวัดอย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอียดของวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค ์ตวัชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ 

ใหแ้ผนพฒันำจงัหวดัมรีะยะเวลำสีปี่ 
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๑๐๖ 

เพื่อใหท้รำบถงึควำมตอ้งกำรและศกัยภำพของประชำชนในพืน้ทีต่ำมวรรคหนึ่ง 
ให ้ก.บ.จ. ส ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนในท้องถิ่นในจงัหวดัตำมวธิกีำรที่ ก.น.จ. 
ก ำหนด แต่ ก.บ.จ.อำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรระดบัอ ำเภอด ำเนินกำรประสำนงำนกบั
องค์กรต่ำง ๆ ในพื้นทีข่องอ ำเภอ เพื่อให้ไดค้วำมคดิเห็นของประชำชนเสนอเป็นขอ้มูล
ต่อ ก.บ.จ. แทนกำรส ำรวจควำมคดิเหน็กไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๙  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัจดัให้มกีำรประชุมปรกึษำหำรอืร่วมกนักบั
บุคคลดงัต่อไปนี้ เพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็เกีย่วกบัแผนพฒันำจงัหวดัที ่ก.บ.จ. จดัท ำตำม
มำตรำ ๑๘ 

(๑) หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีสถำนที่ตัง้ท ำกำรอยู่ในจงัหวดัหรือมีเขตอ ำนำจ
หน้ำทีใ่นจงัหวดั ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคหรอืรำชกำรบรหิำรส่วนกลำง 

(๒) หวัหน้ำหน่วยงำนที่เป็นรฐัวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นของรฐั บรรดำที่มี
สถำนทีต่ัง้ท ำกำรอยู่ในจงัหวดัหรอืมเีขตอ ำนำจหน้ำทีใ่นจงัหวดั 

(๓) ผูบ้รหิำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้หมดในจงัหวดั 

(๔) ผูแ้ทนภำคประชำสงัคม 

(๕) ผูแ้ทนภำคธุรกจิเอกชน 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ก.บ.จ. น ำผลกำรประชุมปรกึษำหำรือ 
และควำมคดิเห็นของที่ประชุมมำปรบัปรุงแผนพฒันำจงัหวดัให้สมบูรณ์ แล้วส่ง ก.น.จ. 
เพื่อพจิำรณำน ำเสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วำมเหน็ชอบต่อไป  ทัง้นี้ ใหส่้งส ำเนำให ้ก.บ.ก. 
ทรำบดว้ย 

เมื่อแผนพฒันำจงัหวดัได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละประกำศใช้แล้ว 
กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และกำรด ำเนินกจิกำรของ
จงัหวดัและหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำจงัหวดัดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๐  ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องปรบัปรุงแผนพัฒนำจงัหวดัใหม่ก่อน 
สิน้อำยุของแผนใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๑๙ 

 

มำตรำ ๒๑  ผูแ้ทนภำคประชำสงัคมตำมมำตรำ ๑๙ (๔) ใหป้ระกอบดว้ยบุคคล
ทีไ่ดร้บักำรสรรหำจำกแต่ละอ ำเภอในเขตจงัหวดั อ ำเภอละไม่เกนิหกคน 

ให้นำยกเทศมนตรแีละประธำนสภำองค์กรชุมชนต ำบลในเขตอ ำเภอคดัเลอืก
บุคคลซึ่งอยู่ในเขตเทศบำล และให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และประธำนสภำองค์กรชุมชนต ำบลคดัเลอืกบุคคลซึ่งอยู่นอกเขตเทศบำล แล้วเสนอให้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๐๗ 

นำยอ ำเภอจดัประชุม เพื่อสรรหำผูแ้ทนภำคประชำสงัคมจำกบุคคลทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืก
ขำ้งตน้เพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 

หลกัเกณฑ์กำรประชุมเพื่อสรรหำและกำรแจ้งรำยชื่อผู้ได้รบักำรสรรหำตำม
วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๒  ผู้แทนภำคประชำสังคมตำมมำตรำ ๑๙ (๔) ต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุตัง้แต่สบิแปดปีบรบิูรณ์ขึน้ไปในวนัสรรหำ 

(๓) มีชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรในเขต
เทศบำล หรอืนอกเขตเทศบำล แล้วแต่กรณี ของแต่ละอ ำเภอที่มีกำรสรรหำ ติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถงึวนัสรรหำ 

(๔) มฐีำนะเป็นผูน้ ำชุมชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสภำองคก์รชุมชน 

 

มำตรำ ๒๓  ผู้แทนภำคประชำสงัคมตำมมำตรำ ๑๙ (๔) ต้องไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง สมำชกิสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูบ้รหิำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรรมกำร ทีป่รกึษำหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร
พรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีข่องพรรคกำรเมอืง 

(๒) ไม่เป็นขำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐั ซึง่มตี ำแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจ ำ 

 

มำตรำ ๒๔  ผูแ้ทนภำคธุรกจิเอกชนตำมมำตรำ ๑๙ (๕) ใหป้ระกอบดว้ยบุคคล 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สมำชกิหอกำรคำ้จงัหวดัซึง่คณะกรรมกำรหอกำรคำ้จงัหวดัคดัเลอืก จ ำนวน
ไม่เกนิสบิคน 

(๒) สมำชกิสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัซึ่งคณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมจงัหวดั
คดัเลอืกจ ำนวนไม่เกนิสบิคน 

(๓) ผูป้ระกอบธุรกิจในจงัหวดัซึ่งมไิดเ้ป็นสมำชกิตำม (๑) และ (๒) จ ำนวนไม่เกิน
สบิคน ซึง่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัคดัเลอืก 
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๑๐๘ 

มำตรำ ๒๕  เมื่อคณะรฐัมนตรีให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำจงัหวดัแล้ว ให ้
ก.บ.จ. จดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั โดยอย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอยีด
ของโครงกำร เป้ำหมำยและผลสมัฤทธิข์องงำน หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบ และงบประมำณที่
จะตอ้งใชด้ ำเนินกำรและต้องระบุใหช้ดัเจนว่ำโครงกำรหรอืงำนใดทีจ่งัหวดัประสงค์จะขอ
ตัง้งบประมำณจำกส ำนักงบประมำณโดยตรง  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่ก.น.จ. 
ก ำหนด 

เมื่อจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัจดัส่งให ้ก.บ.ก. เพื่อประกอบกำรจดัท ำแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำปีของ
กลุ่มจงัหวดั 

 

หมวด ๓ 

กำรจดักลุ่มจงัหวดัและกำรจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๒๖  ให้ ก.น.จ. พิจำรณำจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก ำหนดจงัหวดัที่เป็น
ศูนยป์ฏบิตักิำรของกลุ่มจงัหวดั และเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

กำรจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก ำหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนย์ปฏบิตักิำรของกลุ่มจงัหวดั
ตำมวรรคหนึ่ง ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุ่มจงัหวดัท ำ
หน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำกลุ่มจงัหวดั เวน้แต่ ก.น.จ. จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๒๗  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๕ มำใชบ้งัคบั
กบักำรจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั และแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั
ดว้ยโดยอนุโลม 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.น.จ. ก ำหนด 

 

หมวด ๔ 

งบประมำณจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๒๘  เมื่อคณะรฐัมนตรพีจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกบัแผนพฒันำจงัหวดั
และแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัตำมที่ ก.น.จ. เสนอแล้ว ให้ ก.น.จ. ส่งให้
ส ำนักงบประมำณเพื่อใชใ้นกำรจดัสรรงบประมำณ โดยส ำนักงบประมำณตอ้งด ำเนินกำร
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๑๐๙ 

จดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั 

กำรส่งแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำจงัหวดั 
ไดย้ื่นค ำของบประมำณต่อส ำนักงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณแล้ว
เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบังบประมำณของจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดมีหน้ำที่ด ำเนินกำรในเรื่องใดและได้รบั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำหรบัด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ตำมแผนพฒันำจงัหวัดและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั ให้ส่วนรำชกำรนัน้แจ้งกำรได้รบักำรจดัสรร
งบประมำณในเรื่องดงักล่ำวให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมผีลใชบ้งัคบั 

ให้ส ำนักงบประมำณแจ้งกำรจดัสรรงบประมำณจงัหวดัให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ส ำนักงบประมำณได้รับแผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใชจ้่ำยเงนิจำกหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณงบเงินอุดหนุน 

เฉพำะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำม 

แผนพฒันำจงัหวดัและแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบ
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๓๐  ส่วนรำชกำรใดมคีวำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณทีป่รำกฏอยู่ใน
แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจังหวดัใดกลบัส่วนรำชกำรนัน้หรือโอนไปจงัหวดัอื่น  
ใหก้ระท ำไดเ้มื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดันัน้แลว้ 

 

มำตรำ ๓๑  ให้จังหวัดรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณทีแ่สดงถงึผลส ำเรจ็ รวมทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
จงัหวดัและแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัเสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรฐัมนตร ี
และใหจ้ดัส่งส ำเนำใหส้ ำนักงบประมำณทรำบภำยในหกสบิวนันับแต่วนัสิน้ปีงบประมำณ 

ในกรณีที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้จังหวัดจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแบบทีผู่อ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณก ำหนด เมื่อจงัหวดัไดจ้ดัส่งส ำเนำ
ใหส้ ำนักงบประมำณตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหถ้อืว่ำจงัหวดัไดจ้ดัท ำรำยงำนดงักล่ำวแลว้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๐ 

มำตรำ ๓๒  ใหน้ ำควำมในหมวดนี้มำใชบ้งัคบักบักำรจดัท ำและบรหิำรงบประมำณ
ของกลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ในกรณีใดที่ไม่อำจปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ได ้
หรอืมไิดก้ ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนี้ กำรด ำเนินกำรในกรณีนัน้ให้เป็นไปตำมที่ ก.น.จ. 
ก ำหนดดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๓  ให้หัวหน้ำกลุ่มจังหวดับูรณำกำรกำรบริหำรงบประมำณกลุ่ม
จงัหวดั ใหเ้ป็นไปตำมแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัและแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของกลุ่ม
จงัหวดั 

 

หมวด ๕ 

กำรก ำกบัและตดิตำม 

   
 

มำตรำ ๓๔  เพื่อให้กำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร
สมัฤทธิผ์ล ใหผู้ต้รวจรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละผูต้รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
มีอ ำนำจหน้ำที่เร่งรดั ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริำชกำร
ประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดั รวมทัง้กำรบริหำรงบประมำณจงัหวดัและงบประมำณกลุ่ม
จงัหวดั 

ใหผู้ต้รวจรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย
รำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมนิผลตำมวรรคหนึ่งต่อ ก.น.จ. อย่ำงน้อยปีละสองครัง้ 

 

มำตรำ ๓๕  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนพฒันำจงัหวดัและ
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดัใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัจดัท ำ
ค ำรบัรองกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร
กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

ให้จงัหวดั ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรฐั 
บรรดำที่มีส ำนักงำนอยู่ในพื้นที่จ ังหวัดและได้รบัเงินงบประมำณเป็นกำรเฉพำะเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำจงัหวดัและแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั มหีน้ำที่
ตอ้งจดัท ำบนัทกึควำมร่วมมอืกำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.ร. ก ำหนด 

ควำมในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีส่มคัรใจใหค้วำม
ร่วมมือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดัดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๑ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำมมำใชบ้งัคบักบักำรด ำเนินกำร
ตำมแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดัด้วยโดย
อนุโลม 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๓๖  กำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัและแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัในครัง้แรก
ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้ ก.บ.จ. จดัท ำแผนพัฒนำจงัหวดัและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั และให ้ก.บ.ก. จดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัและแผนปฏบิตัริำชกำร
ประจ ำปีของกลุ่มจงัหวดัเสนอ ก.น.จ. เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบไปในครำวเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๓๗  พระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้ ใช้บังคับกับกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

สมคัร  สุนทรเวช 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควร
ก ำหนดหลกักำรกำรบรหิำรงำนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณำกำร และเนื่องจำก
มำตรำ ๕๓/๑ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก ำหนดให้จงัหวดัจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัโดยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งมำตรำ ๕๓/๒ ก ำหนดให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดงักล่ำวมำใช้บังคบักบักำรจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัด้วยโดยอนุโลม ประกอบกับ
มำตรำ ๕๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัเิดยีวกนัก ำหนดใหจ้งัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัยื่น
ค ำขอจดัตัง้งบประมำณได้และให้ถือว่ำจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวัดเป็นส่วนรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวธิกีำรงบประมำณ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ในพระรำชกฤษฎกีำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๓ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑ วรรคสำมและวรรคหก แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ นำยกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

กำรจดักลุ่มภำรกจิในกระทรวง 

   
 

ขอ้ ๑  ใหม้กีำรจดักลุ่มภำรกจิในกระทรวงตำมทีก่ ำหนดในหมวดนี้ 
 

ขอ้ ๒  ส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๓  กระทรวงกลำโหม 

ไม่ม ี(กำรจดัระเบยีบรำชกำรเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม) 

 

ขอ้ ๔  กระทรวงกำรคลงั มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นทรพัยส์นิ 

๑. กรมธนำรกัษ์ 
๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นรำยได ้

๑. กรมศุลกำกร 

๒. กรมสรรพสำมติ 

๓. กรมสรรพำกร 

 
๑๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๓ ก (เล่มที ่๓)/หน้ำ ๑๖๙/๙ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๔ 

(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นรำยจ่ำยและหนี้สนิ 

๑. กรมบญัชกีลำง 

๒. ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ 

 

ขอ้ ๕๑๑๕  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิควำมสมัพนัธท์วภิำค ี

๑. กรมยุโรป 

๒. กรมอเมรกิำและแปซฟิิกใต ้

๓. กรมเอเชยีตะวนัออก 

๔. กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำ 

(ข) กลุ่มภำรกจิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 

๑. กรมวเิทศสหกำร 

๒. กรมเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ 

๓. กรมองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

๔. กรมอำเซยีน 

(ค) กลุ่มภำรกจิส่งเสรมิกจิกำรต่ำงประเทศ 

๑. กรมกำรกงสุล 

๒. กรมพธิกีำรทตู 

๓. กรมสนธสิญัญำและกฎหมำย 

๔. กรมสำรนิเทศ 

 

ขอ้ ๖  กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ 

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๗๑๑๖  กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ มกีลุ่มภำรกิจ
ดงันี้ 

(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำศกัยภำพมนุษยแ์ละสงัคม 

๑. กรมกจิกำรเดก็และเยำวชน 

๒. กรมกจิกำรผูส้งูอำยุ 
๓. กรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั 

 
๑๑๕ ขอ้ ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๖ ขอ้ ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๕ 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำสวสัดกิำรสงัคมและคุณภำพชวีติ 

๑. กรมพฒันำสงัคมและสวสัดกิำร 

๒. กรมส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร 

 

ขอ้ ๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก)๑๑๗ กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำกำรผลติ 

๑. กรมกำรขำ้ว 

๒. กรมประมง 

๓. กรมปศุสตัว ์

๔. กรมวชิำกำรเกษตร 

๕. กรมหม่อนไหม 

(ข)๑๑๘ กลุ่มภำรกจิดำ้นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรเพื่อกำรผลติ 

๑. กรมชลประทำน 

๒. กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร 

๓. กรมพฒันำทีด่นิ 

๔. ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นส่งเสรมิและพฒันำเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 

๑. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

๒. กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 

๓. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

 

ขอ้ ๙  กระทรวงคมนำคม มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นทำงหลวง 

๑. กรมทำงหลวง 

๒. กรมทำงหลวงชนบท 

(ข)๑๑๙ กลุ่มภำรกจิดำ้นกำรขนส่ง  
๑. กรมกำรขนส่งทำงบก  
๒. กรมกำรขนส่งทำงรำง  

 
๑๑๗ ขอ้ ๘ (ก) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๑๘ ขอ้ ๘ (ข) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑๙ ขอ้ ๙ (ข) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๖ 

๓. กรมเจำ้ท่ำ  
๔. กรมท่ำอำกำศยำน 

 

ขอ้ ๑๐  กระทรวงทรพัยกำรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก)๑๒๐ กลุ่มภำรกจิดำ้นทรพัยำกรธรรมชำต ิ

๑. กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ 

๒. กรมทรพัยำกรธรณี 
๓. กรมป่ำไม ้

๔. กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นทรพัยำกรน ้ำในแผ่นดนิ 

๑. กรมทรพัยำกรน ้ำ 

๒. กรมทรพัยำกรน ้ำบำดำล 

(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

๑. กรมควบคุมมลพษิ 

๒. กรมส่งเสรมิคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 

 

ขอ้ ๑๑  กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๑๒  กระทรวงพลงังำน 

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๑๓  กระทรวงพำณิชย ์มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นกำรคำ้ภำยในประเทศ 

๑. กรมกำรคำ้ภำยใน 

๒. กรมกำรประกนัภยั 

๓. กรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

๔. กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นกำรคำ้ต่ำงประเทศ 

๑. กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 

๒. กรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 

 
๑๒๐ ขอ้ ๑๐ (ก) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๗ 

๓. กรมส่งเสรมิกำรส่งออก 

 

ขอ้ ๑๔  กระทรวงมหำดไทย มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นกจิกำรควำมมัน่คงภำยใน 

๑. กรมกำรปกครอง 

๒. กรมทีด่นิ 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำชุมชนและส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

๑. กรมกำรพฒันำชุมชน 

๒. กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นสำธำรณภยัและพฒันำเมอืง 

๑. กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

๒. กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง 

 

ขอ้ ๑๕  กระทรวงยุตธิรรม มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นอ ำนวยควำมยุตธิรรม 

๑. กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

๒. สถำบนันิตวิทิยำศำสตร ์

(ข)๑๒๑ กลุ่มภำรกจิดำ้นบรหิำรควำมยุตธิรรม 

๑. กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ 

๒. กรมบงัคบัคด ี

(ค)๑๒๒ กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำพฤตนิิสยั 

๑. กรมคุมประพฤต ิ

๒. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยำวชน 

๓. กรมรำชทณัฑ ์

 

ขอ้ ๑๖๑๒๓  กระทรวงแรงงำน มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศ 

๑. กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน 

 
๑๒๑ ขอ้ ๑๕ (ข) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๒ ขอ้ ๑๕ (ค) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๓ ขอ้ ๑๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๘ 

๒. กรมกำรจดัหำงำน 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นประกนัควำมมัน่คงในกำรท ำงำน 

๑. กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

๒. ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

 

ขอ้ ๑๗  กระทรวงวฒันธรรม 

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๑๘  กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ไม่ม ี

 

ขอ้ ๑๙  กระทรวงศกึษำธกิำร 

ไม่มี (กำรจดัระเบียบรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดั
ระเบยีบรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร) 

 

ขอ้ ๒๐  กระทรวงสำธำรณสุข มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำกำรแพทย ์

๑. กรมกำรแพทย ์

๒. กรมพฒันำกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืก 

๓. กรมสุขภำพจติ 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำกำรสำธำรณสุข 

๑. กรมควบคุมโรค 

๒. กรมอนำมยั 

(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นสนับสนุนงำนบรหิำรสุขภำพ 

๑. กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์

๒. กรมสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 

๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

ขอ้ ๒๑๑๒๔  กระทรวงอุตสำหกรรม มกีลุ่มภำรกจิดงันี้ 
(ก) กลุ่มภำรกจิดำ้นเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย 

 
๑๒๔ ขอ้ ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๑๙ 

๒. ส ำนักงำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 

(ข) กลุ่มภำรกจิดำ้นก ำกบัตรวจสอบกระบวนกำรผลติ 

๑. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

๒. กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่ 
(ค) กลุ่มภำรกจิดำ้นส่งเสรมิอุตสำหกรรมและผูป้ระกอบกำร 

๑. กรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม 

๒. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม 

 

หมวด ๒ 

กำรบงัคบับญัชำ 

   
 

ขอ้ ๒๒๑๒๕  ใหก้ลุ่มภำรกจิของส่วนรำชกำรตำมหมวด ๑ ปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรง
ต่อรฐัมนตร ีเวน้แต่กลุ่มภำรกจิของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ใหป้ฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อ
ปลดักระทรวง แต่ใหร้ำยงำนโดยตรงต่อรฐัมนตรอีกีทำงหนึ่งดว้ย 

 

หมวด ๓ 

กำรรำยงำน 

   
 

ขอ้ ๒๓  “งำน” ในหมวดน้ี หมำยควำมว่ำ งำนตำมแผนงำนหรอืโครงกำรใดที่มี
มลูค่ำตำมจ ำนวนทีร่ฐัมนตรแีละปลดักระทรวงร่วมกนัก ำหนด 

 

ขอ้ ๒๔  ใหห้วัหน้ำกลุ่มภำรกจิรำยงำนต่อปลดักระทรวงในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรก ำหนดงำนใดขึน้ใหม่โดยมใิช่เป็นงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี 

ใหร้ำยงำนเมื่อไดก้ ำหนดขอบเขตและก ำหนดเวลำของงำนนัน้ชดัเจนแลว้ 

(๒) เมื่อไดเ้ริม่ลงมอืปฏบิตังิำนใดใหร้ำยงำนกำรเริม่ตน้ท ำงำน 

(๓) ในกรณีมเีหตุอื่นอนัส ำคญัอนัอำจท ำใหเ้ป้ำหมำยของงำนเปลีย่นไปไม่ว่ำจะ
ท ำใหเ้สรจ็เรว็ขึน้หรอืชำ้ลง หรอืไม่อำจส ำเรจ็ไดก้ต็ำม ใหห้วัหน้ำกลุ่มภำรกจิรำยงำนเหตุ
ดงักล่ำวและผลทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
๑๒๕ ขอ้ ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๐ 

(๔) ในกรณีที่เหตุส ำคญัตำม (๓) เป็นอุปสรรคต่องำน เมื่อได้รเิริม่ใช้มำตรกำรใด
เพื่อแก้ไขอุปสรรค ให้รำยงำนกำรด ำเนินกำร และถ้ำมำตรกำรนัน้ไม่อำจบรรลุผล  
ตอ้งเปลีย่นไปใชม้ำตรกำรใหม่ ใหห้วัหน้ำกลุ่มภำรกจิรำยงำนกำรรเิริม่ใชม้ำตรกำรใหม่ดว้ย 

(๕) กรณีที่เหตุส ำคญัตำม (๓) ยุติลงแล้ว ให้รำยงำนกำรยุติและประเมินผลที่จะ
ตำมมำ 

(๖) กรณีทีง่ำนใดเสรจ็สิน้แล้ว ใหร้ำยงำนผลกำรปฏบิตั ิกำรใชจ้่ำยงบประมำณ
บุคลำกรและทรพัยส์นิ พรอ้มกบัประเมนิผลงำนกบัเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้

(๗) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมที่ปลดักระทรวงและหวัหน้ำกลุ่ม
ภำรกจิตกลงกนัหรอืตำมทีร่ฐัมนตรมีคี ำสัง่ 

 

ขอ้ ๒๕  แบบรำยงำนและก ำหนดเวลำกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมที่ปลดักระทรวง
และหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิตกลงกนัหรอืตำมทีร่ฐัมนตรมีคี ำสัง่ 

 

ขอ้ ๒๖  ปลดักระทรวงอำจก ำหนดใหไ้ม่ตอ้งรำยงำนเมื่อใดกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๗  รฐัมนตรอีำจมีค ำสัง่ให้มกีำรรำยงำนเรื่องใดเพิม่เตมิจำกที่ก ำหนดใน
ขอ้ ๒๔ กไ็ด ้

 

หมวด ๔ 

ขอ้จ ำกดัอ ำนำจของผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิ 

   
 

ข้อ ๒๘๑๒๖  อ ำนำจในกำรสัง่บรรจุและแต่งตัง้ข้ำรำชกำรระดับ ๙ ขึ้นไป ให้
ยงัคงเป็นอ ำนำจของปลดักระทรวง แต่ก่อนด ำเนินกำรให้ปลดักระทรวงหำรอืกบัหวัหน้ำ
กลุ่มภำรกจิทุกกลุ่มภำรกจิก่อน 

กำรใช้อ ำนำจของหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจในกำรสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดือนข้ำรำชกำร
ตัง้แต่ระดบั ๙ ขึน้ไป ใหก้ระท ำไดเ้มื่อหำรอืกบัปลดักระทรวงแลว้ 

ในกรณีทีร่ฐัมนตร ีปลดักระทรวง และหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจเหน็ว่ำเพื่อประโยชน์
แห่งประสทิธภิำพและควำมเป็นเอกภำพในกำรบรหิำรรำชกำร จะตกลงร่วมกนัใหอ้ ำนำจ
หน้ำทีบ่ำงประกำรของปลดักระทรวงทีโ่อนไปเป็นของหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิตำมมำตรำ ๒๑ 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงเป็น

 
๑๒๖ ขอ้ ๒๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๑ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องปลดักระทรวงต่อไปก็ได ้โดยใหท้ ำเป็นหนังสอืขอ้ตกลงร่วมกนั ในกรณี
เช่นนัน้ใหอ้ ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำวยงัคงเป็นของปลดักระทรวงต่อไป 

 

หมวด ๕ 

กำรปฏบิตัริำชกำรแทน๑๒๗ 

   
 

ขอ้ ๒๙๑๒๘  ในกรณีที่รฐัมนตรีจะมอบอ ำนำจให้ปลดักระทรวงปฏิบตัิรำชกำร
แทน ถ้ำเป็นรำชกำรหรือภำรกิจของส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกิจใด จะมอบอ ำนำจให้
หวัหน้ำกลุ่มภำรกจินัน้ปฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด ้

 

ข้อ ๓๐๑๒๙  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจซึ่งได้รบัมอบอ ำนำจตำมข้อ ๒๙ อำจมอบ
อ ำนำจต่อใหอ้ธบิดหีรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มภำรกิจเดยีวกนั หรอืผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัได ้

 

หมวด ๖ 

กำรรกัษำรำชกำรแทน๑๓๐ 

   
 

ขอ้ ๓๑๑๓๑  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิ หรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้ปลดักระทรวงแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในกระทรวงซึ่งด ำรงต ำแหน่งรอง
ปลดักระทรวงหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ หรืออธิบดหีรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ 
ในกลุ่มภำรกจินัน้เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีไ่ม่มรีองปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำตำมวรรคหนึ่ง 
หรือมีแต่ ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในกระทรวง 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำในกลุ่มภำรกิจนัน้เป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทน 

 
๑๒๗ หมวด ๕ กำรปฏบิตัริำชกำรแทน ขอ้ ๒๙ และ ขอ้ ๓๐ เพิม่โดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่ม

ภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒๘ ขอ้ ๒๙ เพิม่โดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒๙ ขอ้ ๓๐ เพิม่โดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓๐ หมวด ๖ กำรรกัษำรำชกำรแทน ข้อ ๓๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่ำด้วยกลุ่มภำรกิจ  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓๑ ขอ้ ๓๑ เพิม่โดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๒ 

ให้ผู้รกัษำรำชกำรแทนมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๘ แห่ง
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

หมวด ๗ 

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ทำงปกครอง๑๓๒ 

   
 

ขอ้ ๓๒๑๓๓  ในกรณีทีม่กีำรอุทธรณ์ค ำสัง่ทำงปกครองตำมมำตรำ ๔๔ และ ๔๕ 
แห่งพระรำชบญัญตัวิธิปีฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถ้ำกฎกระทรวงทีอ่อก
ตำมมำตรำ ๔๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติวธิปีฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ก ำหนดให้ปลดักระทรวงเป็นเจ้ำหน้ำที่ผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ ในกระทรวงที่มกีำร
แบ่งกลุ่มภำรกจิใหป้ฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เจำ้หน้ำที่ผูท้ ำค ำสัง่ทำงปกครองเป็นหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจ ให้เป็น
อ ำนำจของปลดักระทรวง 

(๒) ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผูท้ ำค ำสัง่ทำงปกครองเป็นอธบิด ีหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่ง
เทยีบเท่ำในกลุ่มภำรกจิ ใหเ้ป็นอ ำนำจของหวัหน้ำกลุ่มภำรกจินัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๑๓๒ หมวด ๗ กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ทำงปกครอง ข้อ ๓๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่ำด้วยกลุ่ม

ภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓๓ ขอ้ ๓๒ เพิม่โดยกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คือ โดยที่มำตรำ ๒๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้
สำมำรถจดัใหม้กีลุ่มภำรกิจและก ำหนดวธิกีำรปฏบิัตริำชกำรของกลุ่มภำรกจิได ้เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรมีขัน้ตอนที่สัน้ลงและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรจัดให้มีกลุ่มภำรกิจใน
กระทรวงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุม่ภำรกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๓๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกเป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้มีกลุ่มภำรกิจในกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกระทรวงแรงงำน และโดยที่
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดินยงัไม่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับวธิีปฏิบตัิ
รำชกำรในบำงเรื่องของหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจเป็นที่ชดัเจน เช่น กำรปฏิบตัิรำชกำรแทน 
กำรรกัษำรำชกำรแทน หรอืกำรปฏิบตัิรำชกำรในกรณีอื่นที่จะเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจให้มีประสิทธิภำพและบรรลุผล  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๓๕ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กรมป่ำไม ้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดโ้อนไปเป็นกรมป่ำไม ้กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ท ำให้ภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ สมควรแก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เสียใหม่ เพื่อให้กำรก ำหนดภำรกิจสอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละ
กระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
๑๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๙๖ ก/หน้ำ ๑๐/๓ ตุลำคม ๒๕๔๖ 
๑๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๑๕ ก/หน้ำ ๑๐/๒๐ พฤศจกิำยน ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๔ 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๓๖ 

 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่กระทรวง
อุตสำหกรรมมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรส่งเสรมิและพฒันำอุตสำหกรรม กำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
และกำรพฒันำผู้ประกอบกำร ซึ่งภำรกิจส ำคญัประกำรหนึ่ง ไดแ้ก่ กำรพฒันำนโยบำย
และยุทธศำสตร์ดำ้นอุตสำหกรรม รวมทัง้กำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏบิตัทิัง้ภำครฐัและภำคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง แต่เนื่องดว้ยกำรจดักลุ่มภำรกจิของกระทรวง
อุตสำหกรรมในปัจจุบนัยงัไม่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัอ ำนำจหน้ำทีต่ำมภำรกจิดงักล่ำว 
สมควรก ำหนดกลุ่มภำรกิจของกระทรวงอุตสำหกรรมใหม่   จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กระทรวงยุติธรรม 
มอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรยุติธรรม เสรมิสรำ้งและอ ำนวย
ควำมยุตธิรรมในสงัคม แต่เน่ืองดว้ยกำรจดักลุ่มภำรกจิของกระทรวงยตุธิรรมในปัจจุบนั
ยงัไม่เหมำะสมและสอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรที่อยู่ภำยใน
กลุ่มภำรกจิ สมควรปรบัปรุงส่วนรำชกำรภำยในกลุ่มภำรกิจของกระทรวงยุติธรรมใหม่
เพื่อใหเ้กดิควำมสอดคลอ้งกนั รวมทัง้เปลีย่นชื่อกลุ่มภำรกจิใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจหน้ำที่
ของกระทรวงยตุธิรรมดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๓๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ได้มีกำรจัดตัง้
กรมกำรขำ้วขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำหน้ำที่รบัผดิชอบดูแลเรื่องขำ้ว โดย
กำรปรบัปรุงพฒันำกำรปลูกขำ้วใหม้ผีลผลติต่อพืน้ทีแ่ละคุณภำพสงูขึน้ กำรพฒันำพนัธุ ์
กำรอนุรกัษ์และคุ้มครองพนัธุ์ กำรผลติเมล็ดพนัธุ์ กำรตรวจสอบรบัรองมำตรฐำน และ
กำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้ำว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำกำรผลิตสมควร
ก ำหนดให้กรมกำรข้ำวเป็นส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรผลิต กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 
๑๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๑๕ ก/หน้ำ ๔/๒๐ เมษำยน ๒๕๔๗ 
๑๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๑๖ ก/หน้ำ ๑๖/๑๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๘ 
๑๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๗ ก/หน้ำ ๑/๒๑ กนัยำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๕ 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๓๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ได้มีกำรจัดตัง้ 
กรมหม่อนไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำหน้ำที่รบัผดิชอบดูแลเรื่องหม่อนไหม 
ทัง้ระบบ สมควรก ำหนดใหก้รมหม่อนไหมเป็นส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกจิดำ้นพฒันำกำรผลติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๔๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีไ่ด้มกีำรจดัตัง้กรม
ฝนหลวงและกำรบนิเกษตรขึน้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเรื่อง
กำรปฏบิตัิกำรฝนหลวงและกำรบนิเกษตรทัง้ระบบ สมควรก ำหนดให้กรมฝนหลวงและ
กำรบนิเกษตรเป็นส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกิจดำ้นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรเพื่อกำรผลติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ระทรวงกำรพฒันำ
สงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยม์อี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำสงัคม กำรสรำ้งควำม
เป็นธรรมและควำมเสมอภำคในสงัคมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพและควำมมัน่คงใน
ชวีติ สถำบนัครอบครวั และชุมชน และรำชกำรอื่นตำมที่มกีฎหมำยก ำหนด ซึ่งกำรจดั
กลุ่มภำรกจิจะท ำใหม้เีป้ำหมำยกำรท ำงำนและผูร้บัผดิชอบเป้ำหมำยของงำนอย่ำงชดัเจน 
เกดิกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกนั และกำรใชท้รพัยำกรในกลุ่มภำรกจิอย่ำงคุม้ค่ำและมี
ประสทิธภิำพ สมควรจดัใหม้กีลุ่มภำรกจิในกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของ
มนุษย ์ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกลุ่มภำรกจิ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๒ 
 

 
๑๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๑๑๖/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๕๒ 
๑๔๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๒๘/๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
๑๔๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๐๓ ก/หน้ำ ๑/๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
๑๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๘ ก/หน้ำ ๗/๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ได้มีกำรจัดตัง้
กรมกำรขนส่งทำงรำง ขึน้ในกระทรวงคมนำคม รวมทัง้ไดม้กีำรปรบัปรุงโครงสร้ำงของ
กรมกำรบนิพลเรอืน และจดัตัง้เป็นกรมท่ำอำกำศยำน สมควรก ำหนดให้กรมกำรขนส่ง
ทำงรำงและกรมท่ำอำกำศยำนเป็นส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกจิด้ำนกำรขนส่ง กระทรวง
คมนำคม  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๗ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

โดยที่มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ก ำหนดให้รัฐ 
ต้องจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ซึ่งส ำหรบัขำ้รำชกำรกำรเมอืงที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนินัน้ ได้แก่ 
นำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรแีละข้ำรำชกำรกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำร
กำรเมอืง ฉะนัน้ เพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญในกำรจดัให้มมีำตรฐำน
ทำงคุณธรรมและจรยิธรรมของผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวทีพ่งึตอ้งปฏบิตัขิ ึน้ไว ้

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบริหำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีงึวำง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบียบนี้เรยีกว่ำ “ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

ข้อ ๒๑๔๓  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“ขำ้รำชกำรกำรเมอืง” หมำยควำมว่ำ นำยกรฐัมนตรี รฐัมนตรแีละขำ้รำชกำร

กำรเมอืงอื่นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

ขอ้ ๔  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

 
๑๔๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนพเิศษ ๑๕ ง/หน้ำ ๑๓/๑๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๘ 

หมวด ๑ 

คุณธรรมและจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

   
 

ขอ้ ๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัต้องจงรกัภกัดตี่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตรยิ ์
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

 

ขอ้ ๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนกำรรกัษำไวแ้ละปฏิบตัิ
ตำมซึง่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร 

 

ข้อ ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองด ี 
กำรเคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 

 

ขอ้ ๘  ขำ้รำชกำรกำรเมืองจกัต้องมอุีดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติ
และรบัใชป้ระชำชนอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ
และยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งปฏบิตัตินอยู่ในกรอบจรยิธรรม คุณธรรมและ
ศลีธรรมทัง้โดยส่วนตวัและโดยหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบต่อสำธำรณชน ทัง้ต้องวำงตนให้
เป็นทีเ่ชื่อถอืศรทัธำของประชำชน 

 

ขอ้ ๑๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องถือว่ำผลประโยชน์ของประเทศชำติและ
ประชำชนเป็นสิง่สงูสุด และปฏบิตัติ่อประชำชนทัว่ไปอย่ำงเสมอภำคและปรำศจำกอคต ิ

 

ข้อ ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจกัต้องเคำรพสิทธเิสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น 
ไม่แสดงกริยิำหรอืใชว้ำจำอนัไม่สุภำพ อำฆำตมำดรำ้ย หรอืใส่รำ้ยหรอืเสยีดสบีุคคลใด 

 

ข้อ ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็น
ขำ้รำชกำรกำรเมอืงไปแสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ื่นไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรพัยส์นิหรอืไม่กต็ำม 

 

ข้อ ๑๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็น
ข้ำรำชกำรกำรเมืองเข้ำไปก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตัง้ ย้ำย โอน เลื่อน
ต ำแหน่งและเลื่อนขัน้เงนิเดือนของขำ้รำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำและมใิช่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๒๙ 

ขำ้รำชกำรกำรเมอืง พนักงำน หรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หรอืให้บุคคลดงักล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง  ทัง้นี้ เว้นแต่เป็นกำรปฏิบตัิตำม
อ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

 

ขอ้ ๑๔  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งรกัษำควำมลบัของรำชกำร เวน้แต่เป็นกำร
ปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

 

ขอ้ ๑๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งไม่คบหำหรอืใหก้ำรสนับสนุนแก่ผูป้ระพฤติ
ผดิกฎหมำย หรอืผู้มคีวำมประพฤติหรอืมชีื่อในทำงเสื่อมเสยี เช่น ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน
หรือผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด อันอำจกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของ
ประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 

 

ขอ้ ๑๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัต้องปฏบิตัติ่อองค์กรธุรกจิที่ตดิต่อท ำธุรกจิกบั
หน่วยงำนของรฐัตำมระเบยีบและขัน้ตอนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 

ขอ้ ๑๗  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงพงึพบปะเยี่ยมเยยีนและช่วยเหลอืประชำชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เอำใจใส่ทุกข์สุขและรบัฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนและรีบหำทำง
ช่วยเหลอือย่ำงเร่งด่วนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 

ข้อ ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญำติสนิท บุคคล 
ในครอบครวัหรอืผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่น และจกัต้อง 
ไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชต้ ำแหน่งหน้ำทีข่องตนโดยมชิอบ 

 

ขอ้ ๑๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัต้องระมดัระวงัมิใหก้ำรประกอบวชิำชพี อำชพี
หรอืกำรงำนอื่นใดของคู่สมรส ญำติสนิท หรอืบุคคลในครอบครวัของตนมลีกัษณะเป็น
กำรกระทบกระเทอืนต่อควำมเชื่อถอืศรทัธำของประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 

 

ข้อ ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องยึดมัน่ในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบ
คุณธรรมในกำรแต่งตัง้ผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 

 

ขอ้ ๒๑  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งแสดงควำมรบัผดิชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏบิตัหิน้ำทีบ่กพร่องหรอืผดิพลำดอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ขอ้ ๒๒  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งรกัษำทรพัยส์นิของรำชกำรและใชท้รพัยส์นิ
ของรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคน์ัน้ ๆ เท่ำนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๓๐ 

ข้อ ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องไม่ใช้และบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรเพื่อใหผู้อ้ื่นหรอืประชำชนเขำ้ใจผดิหรอืเพื่อผลประโยชน์ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 

ข้อ ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองผู้ใดเมื่อออกหรือพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่แล้ว 
ไปท ำงำนให้องค์กรเอกชนต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของรำชกำรซึ่งตน
ไดม้ำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งหน้ำทีไ่ปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่องคก์รเอกชนนัน้  ทัง้นี้ 
ภำยในก ำหนดระยะเวลำสำมปีนับจำกวนัทีอ่อกหรอืพน้จำกต ำแหน่งหน้ำที ่

 

ขอ้ ๒๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงจกัตอ้งไม่ประพฤตตินอนัอำจก่อใหเ้กดิควำมเสื่อมเสยี
ต่อเกยีรตภิูมขิองชำต ิ

 

ข้อ ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องเปิดเผยข้อมูลหรือกำรกระท ำที่ท ำให้
รำชกำรเสียหำย กำรฉ้อฉล หลอกลวง กำรใช้อ ำนำจในทำงที่ผิด และกำรทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในวงรำชกำรต่อเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

 

ข้อ ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองจักต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก ำนัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่ำง ๆ อนัอำจจะเกดิขึน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครวัของตนปฏิบัติ
เช่นเดยีวกนัดว้ย 

 

หมวด ๒ 

กำรควบคุมใหเ้ป็นไปตำมคุณธรรมและจรยิธรรม 

   
 

ข้อ ๒๘  ให้นำยกรัฐมนตรีก ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติของรฐัมนตรีและ
ขำ้รำชกำรกำรเมืองอื่นที่นำยกรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้เป็นไปตำมคุณธรรมและจรยิธรรม 
ตำมระเบียบนี้  ในกรณีที่พบว่ำมีกำรประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบนี้ 
ให้นำยกรฐัมนตรีด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรโดยถูกต้อง 
ตำมระเบยีบนี้ต่อไป 

 

ข้อ ๒๙  ให้รฐัมนตรีก ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ที่รฐัมนตรแีต่งตัง้ให้เป็นไปตำมคุณธรรมและจริยธรรมตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ำ 
มกีำรประพฤตปิฏิบตัทิี่ไม่ถูกต้องตำมระเบยีบนี้ ให้รฐัมนตรดี ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี
เพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรโดยถูกตอ้งตำมระเบยีบนี้ต่อไป 
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๑๓๑ 

ถ้ำปรำกฏว่ำรฐัมนตรผีู้ใดมิได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง นำยกรฐัมนตรี
อำจแจง้ใหร้ฐัมนตรดี ำเนินกำรตำมทีเ่หน็สมควรได ้

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๘ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๓๒ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรผูช้ว่ยรฐัมนตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

โดยทีส่มควรก ำหนดใหม้กีำรแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนหนึ่งเป็นผูช้่วยรฐัมนตรี
ซึ่งอำจปฏิบตัิหน้ำที่ร่วมกนัในฐำนะคณะกรรมกำร หรอืแยกกนัในฐำนะผู้ช่วยรฐัมนตรี
ประจ ำกระทรวงต่ำง ๆ เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงส ำนักนำยกรฐัมนตรีกับ
กระทรวงนัน้ ๆ และปฏิบตัิงำนแทนหรือช่วยเหลอืรฐัมนตรใีนกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำง 
อนัมิได้มีกฎหมำย ระเบียบ หรอืค ำสัง่ก ำหนดว่ำ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรฐัมนตรีหรือ 
ผูท้ีร่ฐัมนตรสีำมำรถมอบอ ำนำจไดเ้ป็นกำรเฉพำะ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีจงึวำงระเบยีบดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ผูช้่วยรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ้ ๒๑๔๔  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีเหน็สมควร นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
อำจแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิมีจ ำนวนไม่เกิน ๔๐ คน ประกอบเป็นคณะกรรมกำรผู้ช่วย
รฐัมนตรมีอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดในระเบยีบนี้  ทัง้นี้ นำยกรฐัมนตรจีะมอบหมำยให้
ผู้ช่วยรฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งปฏิบตัิภำรกิจเฉพำะเรื่องตำมที่มอบหมำยเป็นกรณีพเิศษ 
โดยถอืว่ำเป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ำนำยกรฐัมนตร ีและใหร้ำยงำนตรงต่อนำยกรฐัมนตรกี็
ได๑้๔๕ 

กรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรแีต่ละคนจะปฏบิตัหิน้ำทีร่่วมกนัในฐำนะคณะกรรมกำร
หรือแยกกัน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีแยกกันปฏิบัติหน้ำที่ให้

 
๑๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนพเิศษ ๑๕ ง/หน้ำ ๕/๖ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๖ 
๑๔๕ ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยคณะกรรมกำร

ผูช้่วยรฐัมนตร ี(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๓๓ 

เรยีกว่ำ “ผู้ช่วยรฐัมนตร”ี ตำมด้วยชื่อกระทรวงที่นำยกรฐัมนตรมีคี ำสัง่มอบหมำยใหไ้ป
ปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำ เช่น ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ ำกระทรวงกลำโหม ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ำ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ ำกระทรวงพำณิชย์ ในกรณีของส ำนัก
นำยกรฐัมนตรใีห้เรยีกว่ำ ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ีไม่ว่ำจะมรีฐัมนตรี
ประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืไม่ก็ตำม ส่วนในภำษำองักฤษให้เรยีกว่ำ “Vice Minister for” 
เช่น “Vice Minister for Foreign Affairs, Vice Minister for Defence, Vice Minister for 
Office of the Prime Minister” 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำกระทรวงใด 
ใหป้ฏิบตังิำนในฐำนะผู้ช่วยของรฐัมนตรทีัง้หลำยในกระทรวงเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร
ทัว่ไปของกระทรวงนัน้ 

ในกระทรวงหนึ่ง จะมผีูช้่วยรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมำยใหไ้ปประจ ำหลำยคนกไ็ด ้

กรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหนึ่งปี นับแต่วนัที่
ได้รับแต่งตัง้ แต่นำยกรัฐมนตรีอำจมีค ำสัง่ให้กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ใดพ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนครบวำระกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔  คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้ม 

กรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรตีอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 
(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ 

(๔) มปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(๔.๑) เคยรับรำชกำรและมีต ำแหน่งไม่ต ่ ำกว่ ำผู้อ ำนวยกำรกองหรือ

เทยีบเท่ำ หรอืผูพ้พิำกษำหวัหน้ำศำล หรอือยักำรจงัหวดั 

(๔.๒) เคยรบัรำชกำรต ำรวจหรอืทหำรมียศไม่ต ่ำกว่ำพนัต ำรวจเอก พนัเอก 
นำวำเอก หรอืนำวำอำกำศเอก 

(๔.๓) เคยด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำของรฐัหรือ
เอกชนไม่ต ่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์

(๔.๔) เคยด ำรงต ำแหน่งในรฐัวสิำหกิจหรือองค์กำรอื่นของรฐัไม่ต ่ำกว่ำ
ผูบ้รหิำรล ำดบัทีส่ำมนับจำกต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดลงมำ 
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๑๓๔ 

(๔.๕) เคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองต ำแหน่งเดียวหรือหลำย
ต ำแหน่ง และมีระยะเวลำครัง้เดียวหรือหลำยครัง้รวมกันไม่น้อยกว่ำสำมปี เว้นแต่ 
เคยด ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรกีใ็หม้รีะยะเวลำน้อยกว่ำนัน้ได ้

(๔.๖) เคยได้รบัเลือกตัง้หรอืแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิของรฐัสภำ 
ครัง้เดยีวหรอืหลำยครัง้มรีะยะเวลำรวมกนัไม่น้อยกว่ำสองปี 

(๔.๗) ปฏบิตังิำนในธุรกจิภำคเอกชนแห่งเดยีวหรอืหลำยแห่ง มรีะยะเวลำ
ครัง้เดียวหรอืหลำยครัง้รวมกันไม่ น้อยว่ำสิบปี และเคยด ำรงต ำแหน่งในองค์กรธุรกิจ
ดงักล่ำวไม่ต ่ำกว่ำระดบัผู้ช่วยผู้บรหิำรสูงสุดของหน่วยงำน เว้นแต่หำกเป็นกำรด ำรง
ต ำแหน่งระดบัสงูในบรษิทัขนำดใหญ่ทีม่ทีุนด ำเนินกำรสงู มผีลก ำไรมำก ประกอบกจิกำร
ต่อเนื่องกนัหลำยปีจนเป็นที่รูจ้กัทัว่ไปในต่ำงประเทศ และผู้นัน้ประสบผลส ำเร็จในกำร
บรหิำรจดักำร กำรผลติ หรอืกำรตลำด จนเป็นทีย่อมรบั กอ็ำจอนุโลมว่ำมคีุณสมบตัติำม
ขอ้น้ีได ้

(๔.๘) ประกอบอำชพีอิสระ เช่น แพทย์ ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำย 
นักหนังสอืพมิพ ์นักเขยีน เป็นต้น มรีะยะเวลำครัง้เดยีวหรอืหลำยครัง้รวมกนัไม่น้อยกว่ำ
สบิปี และมผีลงำนดเีด่นเป็นทีป่รำกฏ 

(๔.๙) ปฏบิตัิงำนในองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์แห่งเดยีวหรอืหลำยแห่ง 
มีระยะเวลำครัง้เดียวหรือหลำยครัง้รวมกันไม่น้อยกว่ำสิบปี และเคยมีต ำแหน่งสูง 
ในองคก์รดงักล่ำว ตลอดจนมผีลงำนส ำคญัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(๔.๑๐) ในกรณีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต่ำงประเทศได้ปฏิบัติงำน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสบิปี มคีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำกำร วชิำชพี หรอืมคีวำมช ำนำญ
พเิศษอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรี และเคย
ด ำรงต ำแหน่งส ำคญัในหน่วยงำนนัน้ ๆ ตลอดจนมผีลงำนดเีด่นเป็นทีป่รำกฏ 

(๕)๑๔๖ (ยกเลกิ) 
(๖)๑๔๗ (ยกเลกิ) 
(๗) ไม่เป็นผูต้อ้งหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร

ตำมมำตรำ ๑๐๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

 

 
๑๔๖ ขอ้ ๔ (๕) ยกเลกิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยคณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตร ี

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔๗ ขอ้ ๔ (๖) ยกเลกิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยคณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตร ี

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๑๓๕ 

ขอ้ ๕  ขัน้ตอนกำรแต่งตัง้ 

เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิใดเป็นกรรมกำรผู้ช่วย
รฐัมนตร ีและเห็นควรมอบหมำยให้ไปปฏิบตัิหน้ำที่ประจ ำกระทรวงใด ให้เสนอรำยชื่อ 
พรอ้มดว้ยประวตัติ่อส ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรเีพื่อตรวจสอบ หำกเหน็ว่ำมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๔ ให้รำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
คณะรฐัมนตรใีหค้วำมเหน็ชอบต่อไป 

ให้เปิดเผยประวัติของผู้ได้รับกำรแต่ งตัง้เป็นกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตร ี
ต่อสำธำรณชน 

 

ขอ้ ๖  อ ำนำจหน้ำทีใ่นฐำนะคณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตร ี

ให้คณะกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรปีระชุมอย่ำงน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ เพื่อพิจำรณำ
และประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของผู้ช่วยรัฐมนตรีในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
และเสนอแนะมำตรกำรอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรฐัมนตร ี
หรอืของรฐัมนตร ีตลอดจนพจิำรณำเรื่องอื่น ๆ ตำมทีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตร ีให้ที่ประชุมเลอืกกรรมกำรผู้ช่วย
รฐัมนตรคีนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมเฉพำะครำวนัน้ มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรประชุมให้
เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย และจดัท ำรำยงำนเสนอนำยกรฐัมนตรทีุกครัง้ 

ให้รองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรคีนหนึ่งที่นำยกรฐัมนตรมีอบหมำย เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๗  อ ำนำจหน้ำทีใ่นฐำนะผูช้่วยรฐัมนตร ี

ผูช้่วยรฐัมนตรทีี่ไดร้บัมอบหมำยให้ไปประจ ำหรอืปฏิบตัิหน้ำที่ในกระทรวงใด
ตำมขอ้ ๓ วรรคสอง มอี ำนำจหน้ำทีใ่นมติดิำ้นต่ำง ๆ ดงันี้ 

(๑) มติดิ้ำนกำรเมอืง ประสำนงำนระหว่ำงนำยกรฐัมนตรแีละส ำนักนำยกรฐัมนตรี
กับรัฐมนตรี ส ำนักงำนรัฐมนตรี และกระทรวง ในเรื่องที่นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมำย 

(๒) มิติด้ำนประชำชน เป็นผู้แทนของรัฐมนตรีในกำรรับฟังข้อเสนอแนะ
พจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขเ์กี่ยวกบันโยบำยหรอืกิจกำรอนัอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่
ของกระทรวง 

(๓) มติดิำ้นกระทรวง เป็นผูแ้ทนของรฐัมนตรใีนกำรเจรจำ ร่วมเจรจำหรอืหำรอื
ในเรื่องทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิพนัธะทำงกฎหมำยผูกมดัรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทำงรำชกำรและ
สำมำรถเขำ้รบัฟัง เข้ำประชุมแทน หรอืเขำ้ประชุมร่วมกบัรฐัมนตรใีนกำรประชุมต่ำง ๆ 
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๑๓๖ 

ของฝ่ำยบรหิำรได ้โดยไดร้บัอนุญำตจำกประธำนในที่ประชุมหรอืที่ประชุมนัน้ แล้วแต่กรณี 
โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม และอำจเสนอควำมเหน็ต่อทีป่ระชุมไดห้ำกไดร้บัอนุญำตจำก
ประธำนในทีป่ระชุมหรอืทีป่ระชุม โดยไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมต ิ

(๔) มิติด้ำนต่ำงประเทศ เข้ำประชุมแทนหรือเข้ำประชุมร่วมกับรัฐมนตร ี
ในกำรประชุมกับต่ำงประเทศหรือระหว่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงหลกัปฏิบัติ ระหว่ำง
ประเทศและพธิกีำรทตู 

(๕) มิติด้ำนข้ำรำชกำร ประสำนงำนกับข้ำรำชกำรประจ ำและข้ำรำชกำร
กำรเมอืงในกระทรวง เพื่อให้ภำรกจิที่ไดร้บัมอบหมำยจำกนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรหีรอื
คณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรเีป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย แต่จะใชอ้ ำนำจบงัคบับญัชำหรอื
สัง่กำรใด ๆ มไิด ้

(๖) มติดิำ้นสงัคม ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนรฐัมนตรใีนงำนพธิกีำรของทำงรำชกำรหรอื
เอกชน หรืองำนสังคมที่ไม่ข ัดต่อกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีำมของไทย เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

(๗) มิติด้ำนอื่น ๆ ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมำย โดยไม่ขดัต่อกฎหมำย 

 

ขอ้ ๘  กำรพน้จำกต ำแหน่ง 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรีพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) นำยกรฐัมนตรผีูแ้ต่งตัง้ พน้จำกต ำแหน่ง ในกรณีทีน่ำยกรฐัมนตรยีงัตอ้งอยู่
ในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป ใหก้รรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรยีงัคงปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได้
เท่ำระยะเวลำเดยีวกนั 

(๔) นำยกรฐัมนตรมีคี ำสัง่ใหอ้อกตำมขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๑๑ 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๔ 

 

ขอ้ ๙  ค่ำตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรแีละเลขำนุกำรตำมขอ้ ๖ ไดร้บัเบี้ยประชุมเป็น
รำยครัง้ตำมอตัรำที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนที่ปรกึษำซึ่ง
นำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ จำกส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี
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๑๓๗ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ำกระทรวง ใหไ้ดร้บัค่ำตอบแทน
เป็นรำยเดอืนตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๑๐  สทิธปิระโยชน์และเกยีรตยิศอื่น ๆ 

ให้ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งจดัให้กรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรี
ได้รบัเกียรติในทำงรำชกำรตำมสมควร โดยไม่ขดัต่อกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของ
ทำงรำชกำรและปกตปิระเพณี 

 

ขอ้ ๑๑๑๔๘  วนิัย 
กรรมกำรผูช้่วยรฐัมนตรตี้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ รกัษำประโยชน์

และควำมลบัของทำงรำชกำร ไม่ให้สมัภำษณ์ในเรื่องนโยบำยของรฐับำลหรอืกระทรวง เว้น
แต่จะได้รบัมอบหมำยจำกรฐัมนตรี ด ำรงตนเหมำะสมแก่ต ำแหน่งหน้ำที่ ไม่ก้ำวก่ำยงำน
รำชกำรประจ ำไม่แทรกแซงกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และกำรบรหิำรงำนบุคคล และไม่ใชต้ ำแหน่ง
หน้ำทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย รวมทัง้ต้องไม่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรหรอืทีป่รกึษำของรฐัวสิำหกจิ องค์กำรมหำชน หรอืองคก์รอื่นของรฐั เวน้แต่กำรเป็น
กรรมกำรตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัิหรอืไดร้บัแต่งตัง้ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ และต้องไม่
เป็นคู่สญัญำอนัมีลกัษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนหรอืมีผลประโยชน์ใด ๆ ขดัหรอืแย้งกับ
ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ องคก์ำรมหำชน หรอืองคก์รอื่นของรฐั 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ใดฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่ ง 
นำยกรฐัมนตรจีะมคี ำสัง่ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งโดยด ำเนินกำรสอบสวนหรอืไม่กไ็ด ้

หำกปรำกฏว่ำกำรฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่งอำจเขำ้ข่ำยเป็นควำมผดิทำงอำญำ ให้
ส่งเรื่องใหพ้นักงำนสอบสวนด ำเนินคดดีว้ย 

 

ขอ้ ๑๒  กำรบงัคบับญัชำ 

ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงอยู่ในบังคับบัญชำของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงที่ได้รบัมอบหมำยให้ไปประจ ำอยู่ด้วย ส่วนกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรทีี่มไิด้รบั
มอบหมำยให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำกระทรวงใด และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรฐัมนตรใีห้อยู่ในบงัคบับญัชำของรองนำยกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรปีระจ ำส ำนัก
นำยกรฐัมนตรคีนหนึ่งตำมทีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย  ทัง้นี้ ตอ้งก ำกบัดแูลใหอ้ยู่ในวนิัย
ตำมขอ้ ๑๑ อย่ำงเคร่งครดั 

 

 
๑๔๘ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วย

รฐัมนตร ี(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๑๓๘ 

ขอ้ ๑๓  ให้นำยกรฐัมนตรีรกัษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีมปัีญหำให้ส ำนัก
เลขำธกิำรคณะรฐัมนตรเีสนอใหน้ำยกรฐัมนตรวีนิิจฉยั 

ค ำวนิิจฉยัตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๖ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๓๙ 

ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗๑๔๙ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๗๑๕๐ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรฐัมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๙๑๕๑ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๔  ใหผู้ช้่วยรฐัมนตรซีึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวันประกำศใชร้ะเบยีบนี้ 
เป็นผูช้่วยรฐัมนตรตีำมขอ้ ๓ ของระเบยีบนี้ต่อไปจนกว่ำจะครบวำระหรอืมคี ำสัง่ให้พ้น
จำกต ำแหน่ง 

 
๑๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้ำ ๗/๒๕ กนัยำยน ๒๕๕๗ 
๑๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๒๐๖ ง/หน้ำ ๑/๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๗ 
๑๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๒๔๔ ง/หน้ำ ๑/๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
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๑๔๐ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรจัด
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เหมำะสมยิง่ขึน้ เพื่อให้กำรจดัสวสัดกิำร
ภำยในส่วนรำชกำรมีประสทิธภิำพ อนัมผีลเป็นกำรเสรมิสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำร
ปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำร 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวำง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรจดัสวสัดกิำร
ภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ข้อ ๒๑๕๒  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรจดัสวสัดกิำรภำยใน
ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนรำชกำรอื่นไม่ว่ำ

จะจัดตัง้ในรูปแบบใด จังหวัด และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนที่อยู่ในควำม
รบัผิดชอบของคณะผู้แทนในกำรบรหิำรรำชกำรในต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิดว้ย 

“ขำ้รำชกำร” หมำยควำมว่ำ 

(๑) ขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๒) ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร
พลเรอืนในมหำวทิยำลยั 

 
๑๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๑๐๔ ง/หน้ำ ๑๐/๒๒ กนัยำยน ๒๕๔๗ 
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๑๔๑ 

(๓) ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำร 

(๔) ขำ้รำชกำรครตูำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรคร ู

(๕) ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ

(๖) ขำ้รำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 

และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนของรฐั พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงใน 
ส่วนรำชกำรดว้ย 

“หวัหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดของส่วนรำชกำร และ
ในกรณีจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรในระดบักระทรวง กลุ่มภำรกจิ หรอืในหลำยกรม
ร่วมกันตำมระเบียบนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงปลดักระทรวง หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ หรือ
อธบิดขีองทุกกรมร่วมกนั แลว้แต่กรณี 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสวสัดกิำรขำ้รำชกำร 

“คณะกรรมกำรสวสัดิกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยใน 
ส่วนรำชกำรของแต่ละส่วนรำชกำร 

“สวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กิจกรรมหรือกิจกำรใด ๆ ที่
คณะกรรมกำรสวสัดกิำรจดัใหม้ขีึน้ โดยมวีตัถุประสงค์ในกำรช่วยเหลอืและอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ข้ำรำชกำรเพื่อประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำกสวสัดิกำรที่ทำง
รำชกำรจดัให้แก่ขำ้รำชกำรเป็นกรณีปกตหิรอืเพื่อประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏบิตัิ
รำชกำร หรอืทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรใหจ้ดัเพิม่ขึน้ส ำหรบัส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 

“กำรจดัสวสัดกิำรในเชงิธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกจิกรรมหรอืกิจกำร
สวสัดกิำรซึง่เป็นไปในทำงกำรคำ้กบับุคคลทัว่ไป 

“สมำชกิ” หมำยควำมว่ำ สมำชกิสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

“กองทุนสวสัดกิำร” หมำยควำมว่ำ กองทุนสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

 

ขอ้ ๕  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

   
 

ข้อ ๖  ให้เป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรริเริ่ม ด ำเนินกำร หรือ
สนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 
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๑๔๒ 

สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรที่มกีฎหมำยรองรบัไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ให้ด ำเนินกำร
ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยนั ้น และให้น ำบทบัญญัติในระเบียบนี้มำใช้บังคับกับ 
กำรด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวสัดิกำรตำมกฎหมำยเฉพำะนัน้โดยอนุโลม  ทัง้นี้ 
เท่ำทีไ่ม่ขดัแยง้กบักฎหมำยเฉพำะนัน้ 

กำรจดัสวสัดกิำรในเชงิธุรกจิจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่เป็นกำรจดัสวสัดกิำรภำยใน
ส่วนรำชกำรเพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำร ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

ขอ้ ๗  กำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรให้จดัท ำในระดบักรม จงัหวดั และ
หน่วยงำนที่อยู่ในควำมรบัผดิชอบของคณะผูแ้ทนในกำรบรหิำรรำชกำรในต่ำงประเทศ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เว้นแต่กำรจดัสวสัดิกำรภำยใน 
ส่วนรำชกำรของขำ้รำชกำรในสงักดัส ำนักงำนปลดักระทรวงใหร้วมถงึขำ้รำชกำรในสงักดั
ส ำนักงำนรฐัมนตรดีว้ย 

ในกรณีที่เห็นสมควร อำจจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรในระดบักระทรวง
หรอือำจจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรที่เป็นกลุ่มภำรกิจเดียวกนัหรอืในหลำยกรม
ร่วมกนักไ็ด ้

 

ข้อ ๘  ในกำรจัดให้มีสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรสวสัดกิำร....(ชื่อส่วนรำชกำร 
กลุ่มภำรกจิ หรอืกรมทีร่่วมกนัจดัสวสัดกิำร แลว้แต่กรณี)....” ประกอบดว้ย 

(๑) หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้ที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำย เป็นประธำน
กรรมกำร 

(๒) ผู้ที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตัง้จำกข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรนัน้ไม่เกิน 
เจ็ดคน เป็นกรรมกำร โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยคนหนึ่งต้องมคีุณวุฒหิรอืมปีระสบกำรณ์
ทำงดำ้นกำรเงนิและบญัช ี

(๓) ผู้แทนสมำชกิซึ่งคดัเลือกกนัเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมกำร มีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งสองปี ผูท้ีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรคดัเลอืกอกีไดแ้ต่จะด ำรง
ต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ ในกรณีที่กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนสมำชกิพ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนครบวำระ ใหด้ ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำรแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำร
ดงักล่ำวเหลอืไม่ถึงหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั จะไม่คดัเลอืกกรรมกำรแทนกไ็ด้ ในระหว่ำงนัน้
ใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรมจี ำนวนเท่ำทีเ่หลอือยู่ 
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๑๔๓ 

(๔) ผู้ร ับผิดชอบงำนด้ำนสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมข้อ ๑๔ เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กำรคดัเลือกกรรมกำรตำม (๓) ให้เป็นไปตำมวิธีกำรที่หวัหน้ำส่วนรำชกำร
ก ำหนด 

ให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรคัดเลือกกรรมกำรคนหนึ่ งที่มีคุณวุฒิหรือมี
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรเงนิและกำรบญัชขีองกองทุนสวสัดกิำร 

ให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส่วนรำชกำร เป็นผูช้่วยเลขำนุกำร
จ ำนวนสองคน 

 

ขอ้ ๙  คณะกรรมกำรสวสัดกิำรตำมขอ้ ๘ มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย อ ำนวยกำร และจดักำรสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรให้

เกดิประโยชน์สงูสุดต่อขำ้รำชกำรในส่วนรำชกำรนัน้ 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับในกำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน 
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น ระเบยีบกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร ระเบียบกำรรบั
จ่ำยเงนิ กำรจดัท ำบญัช ีและกำรเกบ็รกัษำเงนิกองทุนสวสัดกิำร ระเบยีบกำรสงเครำะห์
ขำ้รำชกำรหรอืระเบยีบกำรใหบ้รกิำรรำ้นคำ้สวสัดกิำร เป็นตน้ 

(๓) อนุมตัใิหม้กีำรจดัและยุบเลกิกำรจดัสวสัดกิำรประเภทต่ำง ๆ ในส่วนรำชกำรนัน้ 

(๔) แต่งตัง้บุคคล คณะบุคคล หรอืคณะอนุกรรมกำรที่เป็นขำ้รำชกำรหรอืผู้ที่
มิใช่ข้ำรำชกำรเพื่อด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัด
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบยีบนี้ 

(๕) จดักำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี และกำรประชุมใหญ่วสิำมญัของผู้เป็น
สมำชกิ 

(๖) ควบคุมกำรรบัเงนิและใชจ้่ำยเงนิของกองทุนสวสัดกิำร 

(๗) อนุมตัิกำรจ้ำงลูกจ้ำงของสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร ก ำหนดค่ำตอบแทน 
จดัแบ่งงำน ก ำหนดระเบยีบและวิธีปฏิบัติงำน รวมทัง้จดัระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ลูกจำ้ง 

(๘) ก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำรในกำรใชบ้รกิำรทีส่วสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรจดัขึน้ 

(๙) อนุมตัิหรือมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพนัหรอืลงนำมในเอกสำรต่ำง ๆ แทนคณะกรรมกำรสวสัดกิำร และจ่ำยเงนิกองทุน
สวสัดกิำรร่วมกบัเหรญัญกิตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรสวสัดกิำรก ำหนด 
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๑๔๔ 

(๑๐) ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่จ ำเป็นที่เกี่ยวกบักำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 
หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสำรใดมีข้อควำมจ ำกัดอ ำนำจของผู้ที่ไ ด้รับ
มอบหมำยให้ท ำนิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมกำรสวสัดิกำร ให้ประกำศไว้โดย
เปิดเผยใหส้มำชกิและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทรำบโดยทัว่กนั 

 

ขอ้ ๑๐  ส่วนรำชกำรอำจจดัให้มีสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ได ้
ดงันี้ 

(๑) กำรออมทรพัย ์

(๒) กำรใหกู้เ้งนิ 

(๓) กำรเคหะสงเครำะห ์

(๔) กำรฌำปนกจิสงเครำะห ์

(๕) กำรกฬีำและนันทนำกำร 

(๖) กำรใหบ้รกิำรของรำ้นคำ้สวสัดกิำร 

(๗) กำรฝึกวชิำชพีเพื่อเสรมิรำยไดห้รอืลดรำยจ่ำยใหแ้ก่สมำชกิ 

(๘) กำรสงเครำะห์ขำ้รำชกำรในดำ้นอื่น ๆ  เช่น เงนิช่วยค่ำอำหำร เงนิช่วยค่ำเดนิทำง 
เงนิช่วยค่ำเครื่องแบบหรอืเครื่องแต่งกำย เงนิทุนกำรศกึษำ หรอืเงนิสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
เป็นตน้ 

(๙) กจิกรรมหรอืสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรประเภทอื่นตำมที่คณะกรรมกำร
สวสัดกิำรเหน็สมควร 

กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรประเภทใดตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึง
สภำพและลกัษณะของภำรกจิของส่วนรำชกำร ควำมต้องกำรของสมำชกิ จ ำนวนเงนิทุน
และศกัยภำพในกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรนัน้ 

 

ข้อ ๑๑  สมำชิกมีสิทธิร้องขอให้มีกำรจดัสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำม
ระเบยีบนี้ได ้

 

ขอ้ ๑๒  สมำชกิ ม ี๓ ประเภท ดงันี้ 
(๑) สมำชกิสำมญั ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำร พนักงำนของรฐั และลูกจำ้งประจ ำ 

(๒) สมำชกิวสิำมญั ไดแ้ก่ พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งชัว่ครำว 

(๓) สมำชิกสมทบ ได้แก่ สมำชิกสำมัญหรือสมำชิกวิสำมัญที่พ้นจำกกำร
ปฏบิตังิำนในส่วนรำชกำรนัน้แลว้ 
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๑๔๕ 

ส่วนรำชกำรใดจะก ำหนดใหม้สีมำชกิประเภทใด ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร
สวสัดกิำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรจดัสวสัดกิำร และควำมเป็นธรรม
ส ำหรบัสมำชกิของสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๑๓  คณะกรรมกำรสวสัดิกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหม้กีำรรำยงำนผลงำนกำรจดัสวสัดกิำรทีผ่่ำนมำ กำรเสนอ
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณในกำรจัดสวสัดิกำรในปีต่อไป กำรพิจำรณำอนุมตัิ
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ส ำคัญ รวมทัง้กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรปรกึษำหำรือ
เกีย่วกบักำรจดัสวสัดกิำรในระหว่ำงปี 

นอกจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรเห็นสมควร หรือสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของสมำชิก
ทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยคนเขำ้ชื่อกนัร้องขอ เพื่อให้มกีำรสอบถำมปัญหำหรือ
ปรกึษำหำรอืเกี่ยวกบักำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรในเรื่องที่มีควำมส ำคญัและ
ตอ้งกำรควำมเหน็ร่วมกนัจำกทีป่ระชุมใหญ่ของสมำชกิ 

 

ขอ้ ๑๔  ให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบงำนด้ำนสวสัดกิำรภำยใน
ส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่บริห ำรงำนสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม 
มตคิณะกรรมกำรสวสัดกิำรและระเบยีบนี้ และใหม้อี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) จดัท ำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณประจ ำปีเสนอคณะกรรมกำร
สวสัดกิำรเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(๒) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในกำรออกระเบียบและวิธี
ปฏบิตัติ่ำง ๆ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๓) เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรสวสัดกิำรใหม้กีำรจดับรกิำรหรอืกจิกรรม
สวสัดกิำรต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

(๔) ด ำเนินกำรทำงธุรกำรในกำรบรรจุ แต่งตัง้ บงัคบับญัชำ และประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนลูกจำ้งของสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๕) ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรและศูนยป์ระสำนกำรจดัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร
หรอืหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ 

(๖) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรสวสัดกิำรมอบหมำย 

 

ข้อ ๑๕  กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรเรื่องใดที่มีควำมส ำคัญและมี
ลกัษณะเฉพำะซึ่งสมควรแยกบรหิำรจดักำร คณะกรรมกำรสวสัดกิำรจะจดัด ำเนินกำร
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๑๔๖ 

โดยมรีะเบยีบกำรจดัสวสัดกิำรเป็นกำรเฉพำะ ตลอดจนก ำหนดใหม้กีองทุนสวสัดกิำรและ
กำรจดัท ำบญัชรีบัจ่ำยเงนิในเรื่องนัน้ ๆ แยกจำกกองทุนสวสัดกิำรของส่วนรำชกำรกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๖  กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรตำมระเบียบนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรปฏิบตัิ
รำชกำร 

 

ขอ้ ๑๗  ภำยใต้บงัคบักฎหมำยและมติคณะรฐัมนตร ีหวัหน้ำส่วนรำชกำรมี
อ ำนำจด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) พิจำรณำอนุมัติให้สวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรใช้ที่ดิน ทรพัย์สิน หรือ
อำคำรของรำชกำร เพื่อประโยชน์แก่กำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรตำมที่จ ำเป็น
และสมควรได ้

(๒) พจิำรณำอนุมตัิใหซ้่อมแซมหรอืบ ำรุงรกัษำสถำนที่ อำคำร หรอืทรพัย์สนิ
ตำม (๑) โดยใหใ้ชจ้่ำยจำกเงนิกองทุนสวสัดกิำรก่อน ในกรณีทเีงนิกองทุนสวสัดกิำรมไีม่
เพยีงพอ หวัหน้ำส่วนรำชกำรอำจพจิำรณำอนุมตัใิหเ้จยีดจ่ำยจำกเงนิงบประมำณรำยจำ่ย
เพื่อกำรน้ีไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น 

(๓) พิจำรณำอนุมัติให้ใช้น ้ ำ กระแสไฟ้ฟ้ำ หรือสิ่งสำธำรณูปโภคอื่น โดย
ประหยดัเพื่อให้จดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรได ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

หมวด ๒ 

กำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรตรวจสอบ 

   
 

ขอ้ ๑๘  ให้สวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรจดัตัง้กองทุนขึ้น เรยีกว่ำ “กองทุน
สวสัดกิำร....(ชื่อส่วนรำชกำร กลุ่มภำรกิจ หรอืกรมที่ร่วมกนัจดัสวสัดกิำร แล้วแต่กรณี)....” 
แยกต่ำงหำกจำกเงินอื่นของส่วนรำชกำรนั ้น เพื่อสะสมทุนและใช้จ่ำยส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคข์องสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๑๙  กองทุนสวสัดกิำรอำจมรีำยได ้ดงันี้ 
(๑) เงินค่ำธรรมเนียมสมำชิกตำมอัตรำและระยะเวลำจ่ำยที่คณะกรรมกำร

สวสัดกิำรก ำหนด 
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๑๔๗ 

(๒) เงนิรำยรบัจำกกำรจดักจิกรรมหรอืกำรจดับรกิำรของสวสัดกิำรภำยในส่วน
รำชกำร 

(๓) เงนิกู้จำกสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรอื่นหรอืสถำบัน
กำรเงนิ 

(๔) เงนิบรจิำคเพื่อกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๕) เงนิอุดหนุนหรอืรำยไดอ้ื่นตำมทีร่ฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐัจดัสรรให ้

(๖) ดอกผลของเงนิรำยไดต้ำม (๑) ถงึ (๕)  
(๗) รำยไดอ้ื่น ๆ 

กำรกู้เงนิจำกสถำบนักำรเงนิตำม (๓) ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

ข้อ ๒๐  ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสวัสดิกำรหรือผู้ที่
คณะกรรมกำรสวสัดกิำรมอบหมำย จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำเสนอ
คณะกรรมกำรสวสัดกิำรเพื่อพจิำรณำ 

 

ขอ้ ๒๑  ให้สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรของแต่ละส่วนรำชกำรเปิดบัญชฝีำก
เงนิกองทุนสวสัดกิำรไวก้บัธนำคำรพำณิชย์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ของส่วนรำชกำรตำม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรสวสัดกิำรก ำหนด 

 

ขอ้ ๒๒  ใหส้วสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรก ำหนดและรกัษำไวซ้ึ่งระบบกำรบญัชี
ทีเ่หมำะสมแก่กจิกำรสวสัดกิำร โดยแยกตำมประเภทงำน ลงรำยกำรรบัและจ่ำยเงนิ และ
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นอยู่จรงิตำมประเภทกจิกรรม พรอ้มด้วยขอ้ควำมอนัเป็นที่มำ
ของรำยกำรดงักล่ำว 

ใหจ้ดัท ำงบรบัจ่ำยประจ ำเดอืนเสนอคณะกรรมกำรสวสัดกิำรเพื่อทรำบ และใหม้ี
กำรตรวจสอบบญัชีภำยในเป็นประจ ำ  ทัง้นี้ ตำมข้อบงัคบัที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ก ำหนด 

 

ขอ้ ๒๓  กำรปิดบญัชใีห้กระท ำปีละครัง้ตำมปีปฏิทินและให้สวสัดกิำรภำยใน
ส่วนรำชกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยงบดุบ บญัชที ำกำร และบญัชกี ำไรขำดทุน
ตำมกฎหมำย เพื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ ๒๔ ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

 

ขอ้ ๒๔  ทุกปีใหผู้ต้รวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรอืผูม้คีุณวุฒดิำ้นกำรเงนิ
และบญัชทีีค่ณะกรรมกำรสวสัดกิำรแต่งตัง้ เป็นผูส้อบบญัช ีท ำกำรตรวจสอบและรบัรอง
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๑๔๘ 

บญัชีและกำรเงินของสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรนัน้ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บังบกำรเงนิตำมขอ้ ๒๓ 

 

ขอ้ ๒๕  ผูต้รวจสอบภำยในหรอืผูส้อบบญัชตีำมขอ้ ๒๔ มหีน้ำทีต่รวจสอบสมุด
บญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำร เพื่อกำรนี้อำจสอบถำม
ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำร หรอืผู้ที่คณะกรรมกำร
สวสัดกิำรมอบหมำยให้จดักำรหรอืด ำเนินกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรนัน้หรอื
บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูส้อบบญัชมีหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมกำรสวสัดกิำร 
เพื่อพจิำรณำและประเมนิผลกำรจดัสวสัดกิำร และให้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรส่งส ำเนำ
รำยงำนผลกำรสอบบัญชีและรำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำรดังก ล่ำวให้
คณะกรรมกำรโดยเรว็ 

ให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประเมินผลกำรจัด
สวสัดกิำรประจ ำปีของปีทีล่่วงมำแลว้ ซึง่แสดงงบดุล บญัชที ำกำร และบญัชกี ำไรขำดทุน
ที่ผู้สอบบญัชรีบัรองถูกต้อง ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ผู้สอบบญัชรีบัรองให้สมำชิก
ทรำบโดยทัว่กนั  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมกำรสวสัดกิำรขำ้รำชกำร 

   
 

ข้อ ๒๖  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ขำ้รำชกำร” ประกอบด้วย เลขำธิกำร ก.พ. เป็นประธำนกรรมกำร เลขำธิกำร ก.พ.ร. 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธบิดีกรมบญัชกีลำง และผูแ้ทนองค์กรกลำงบรหิำรงำน
บุคคลที่มีข้ำรำชกำรเป็นสมำชิก ซึ่งได้รบัเลือกตำมข้อ ๒๗ ประเภทละหนึ่งคน เป็น
กรรมกำร 

ให้ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรจดัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เลขำธกิำร ก.พ. แต่งตัง้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ก.พ. 
เป็นผูช้่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกนิสองคน 

 

ขอ้ ๒๗  กำรเลอืกผู้แทนองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลตำมขอ้ ๒๖ วรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 
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๑๔๙ 

ข้อ ๒๘  กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลตำมข้อ ๒๖  
วรรคหนึ่ง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 
สองวำระไม่ได ้

ในกรณีที่กรรมกำรสวสัดกิำรขำ้รำชกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรกลำงบรหิำรงำน
บุคคลพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ใหด้ ำเนินกำรเลอืกกรรมกำรขึน้มำใหม่ภำยในหกสบิวนั 
ในระหว่ำงทีย่งัมไิดม้กีำรเลอืกกรรมกำรขึน้ใหม่ ให้กรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้
อยู่ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรทีไ่ดร้บัเลอืกใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

 

ข้อ ๒๙  นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้แทนองค์กรกลำง
บรหิำรงำนบุคคลพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) พน้จำกรำชกำร 

(๒) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 

(๓) คณะกรรมกำรใหอ้อกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำทีอ่ย่ำงรำ้ยแรง 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตัใินกำรเป็นผูแ้ทนองคก์รกลำงบรหิำรงำนบคุคล 

 

ขอ้ ๓๐  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลโดยทัว่ไปซึ่ งกิจกำรของ
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร และใหม้อี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรจดัสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 

(๒) เสนอนโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรต่อคณะรัฐมนตร ี
ตลอดจนเสนอแนะให้มกีำรแก้ไขปรบัปรุงกฎหมำย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่เป็นปัญหำ
หรอือุปสรรคแก่กำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำนเกีย่วกบักำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๔) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ หรอืค ำสัง่ เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
และวธิกีำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ภำยในขอบวตัถุประสงคข์องกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร 

(๖) พิจำรณำและวนิิจฉัยปัญหำในกำรปฏิบตัิตำมระเบียบนี้ตำมที่สวสัดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำรหรือศูนย์ประสำนกำรจัดสวัสดิกำรร้องขอ ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรใหเ้ป็นทีสุ่ด 
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๑๕๐ 

(๗) ปฏบิตักิำรอื่นใดทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบักำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรหรอื
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

 

ข้อ ๓๑  กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ข้อ  ๓๒   คณ ะกรรมกำรอำจขอให้คณ ะกรรมกำรสวัสดิกำ รหรือผู้ ที่
คณะกรรมกำรสวสัดกิำรมอบหมำยชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ แสดงควำมคดิเหน็ ท ำรำยงำน หรอื
ยบัยัง้กำรกระท ำทีข่ดัต่อนโยบำยของรฐับำลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีตลอดจนอำจขอให้
ส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรสวสัดกิำรปฏบิตักิำรตำมนโยบำยของรฐับำลหรอืมตขิอง
คณะรฐัมนตรี และสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของกิจกำรสวสัดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร 

เมื่อได้ขอ้เท็จจรงิตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมกำรรำยงำนนำยกรฐัมนตรี
เพื่อพจิำรณำ 

 

ขอ้ ๓๓  ใหค้ณะกรรมกำรสวสัดกิำรจดัท ำรำยงำนเสนอคณะกรรมกำรปีละครัง้ 
รำยงำนนี้ให้กล่ำวถึงผลงำนในปีที่ล่วงมำแล้วและค ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำย โครงกำร 
และแผนงำนที่จะท ำในปีต่อไป ปัญหำหรอือุปสรรคทีส่ ำคญัในกำรด ำเนินกำร ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะ 

 

ข้อ ๓๔  เพื่อประโยชน์ในกำรจัดสวัสดิกำรภำยในของหน่วยงำน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รฐัวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรฐั อำจน ำ
ระเบยีบนี้ไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๑๕๑ 

หมวด ๔ 

ศูนยป์ระสำนกำรจดัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร 

   
 

ขอ้ ๓๕  ให้มีศูนย์ประสำนกำรจดัสวสัดิกำรข้ำรำชกำรเป็นหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำน ก.พ. ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร และให้มีอ ำนำจ
หน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจยั  กำรจดัสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อเสนอแนวนโยบำย มำตรฐำน หลกัเกณฑ์วธิกีำร ประกำศ ค ำสัง่
เกี่ยวกบักำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร ตลอดจนมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำกำร
จดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำ 

(๒) รวบรวมข้อมูลและจดัท ำคู่มือกำรจดัสวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรเพื่อ
เผยแพรห่รอืจ ำหน่ำยแก่ส่วนรำชกำร 

(๓) เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรใหม้กีำรแก้ไขปรบัปรุงกฎหมำย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับที่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคแก่กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และภำวะกำรด ำรงชพีของขำ้รำชกำร 

(๔) จัดท ำโครงกำรศึกษำ ฝึกอบรม และเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจัด
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร รวมทัง้เสนอแนะ และประสำนกำรจดัสวสัดกิำรส ำหรบัทุก
ส่วนรำชกำรตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 

(๕) ประเมนิผลกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ใน
ภำพรวมปีละครัง้ 

(๖) ปฏบิตักิำรหรอืประสำนงำนอื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของศูนยป์ระสำนกำรจดัสวสัดกิำรขำ้รำชกำรหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๓๖  ให้สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรทีม่อียู่ในวนัที่ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบัเป็น
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบยีบนี้ และใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั และให้
ส่งส ำเนำระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที่แก้ไขเพิม่เติมแล้วให้แก่ศูนย์ประสำนกำรจัดสวสัดกิำร
ขำ้รำชกำรภำยในสองเดอืนนับแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้เสรจ็ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๒ 

ข้อ ๓๗  ส่วนรำชกำรใดที่ยังไม่ได้จัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ให้
ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบียบนี้ภำยในสองปีนับแต่วันที่
ระเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๓๘  ให้ด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรขำ้รำชกำรให้แล้วเสร็จ 
ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๓ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยกำรใชง้บประมำณเงนิรำชกำรลบั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

เพื่อใหก้ำรใชง้บประมำณเงนิรำชกำรลบั มผีลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่รำชกำร 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
จงึวำงระเบยีบไว ้ดงันี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรใช้
งบประมำณเงนิรำชกำรลบั พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ข้อ ๒๑๕๓  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“งบประมำณเงนิรำชกำรลบั” หมำยควำมว่ำ เงนิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่

ก ำหนดให้เป็นเงนิรำชกำรลบั หรอืที่คณะรฐัมนตรอีนุมตัเิพิม่เติมให้เป็นเงนิรำชกำรลบั
หรอืเป็นเงนิทีใ่ชจ้่ำยด ำเนินงำนในลกัษณะปกปิด 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรที่ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณเงนิ
รำชกำรลบัไวใ้นพระรำชบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรอืตำมที่คณะรฐัมนตรี
อนุมตัเิพิม่เตมิ 

“หวัหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ หวัหน้ำของส่วนรำชกำรทีม่อี ำนำจสัง่จ่ำย
งบประมำณเงนิรำชกำรลบั 

 

ขอ้ ๔  กำรขอรบักำรจดัสรรงบประมำณเงนิรำชกำรลบัใหก้ระท ำได ้ในภำรกิจ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำรกจิดำ้นควำมมัน่คงและกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 

(๒) ภำรกจิดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ 

 
๑๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๒๔ ง/หน้ำ ๑/๓ มนีำคม ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๔ 

(๓) ภำรกจิดำ้นกำรขำ่ว 

(๔) ภำรกิจอื่นที่มลีกัษณะปกปิด เพื่อประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม หรอื
โดยสภำพแห่งเทคโนโลย ี

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำโดยให้ส่วนรำชกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิงำน 
ซึ่งต้องระบุวตัถุประสงค์และวธิีกำรใช้จ่ำยงบประมำณดงักล่ำวโดยเสนอให้นำยกรฐัมนตรี
เหน็ชอบ 

 

ข้อ ๕  กำรจัดสรรงบประมำณเงินรำชกำรลับให้กระท ำได้ภำยในวงเงิน
วตัถุประสงคแ์ละตำมวธิกีำรใชจ้่ำยตำมแผนปฏบิตังิำนทีน่ำยกรฐัมนตรเีหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๖  กำรสัง่จ่ำยงบประมำณเงนิรำชกำรลบั ใหม้คีณะกรรมกำรประกอบดว้ย
ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรนัน้อย่ำงน้อยสี่คน โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นประธำน
รบัผดิชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงนิรำชกำรลบัใหเ้ป็นไปตำมแผนปฏิบตัิงำน โดยให้มี
กำรจดัท ำบญัชกีำรรบั-จ่ำยเงนิ และหลกัฐำนกำรจ่ำยไวต้รวจสอบดว้ย 

เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเงนิรำชกำรลับมผีลสมัฤทธิ ์และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจก ำหนดระเบียบภำยในเกี่ยวกับกำรใช้
งบประมำณเงนิรำชกำรลบัเพิม่เตมิได ้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ขดัต่อระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๗  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเงินรำชกำรลับต่อนำยกรฐัมนตรี เป็นประจ ำทุกสำมเดือน นับแต่วันที่
พระรำชบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมผีลบงัคบัใชห้รอืวนัที่คณะรฐัมนตรอีนุมตัิ
เพิม่เตมิเงนิรำชกำรลบั โดยใหแ้สดงถงึผลสมัฤทธิข์องงำน และผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ
เงนิรำชกำรลบั รวมถงึค ำชีแ้จงหรอืขอ้เสนออื่นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร 

 

ขอ้ ๘  ให้นำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ และวนิิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับ
กำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๓ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๕ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

โดยที่กำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรส ำคญัประกำรหนึ่งในกำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ ที่จะท ำใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรหรอืกำรจดัท ำภำรกจิของหน่วยงำนของรฐัเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ อนัเกิดจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชำชนสมควรทีจ่ะไดม้กีำรปรบัปรุงกำรตรวจรำชกำรให้
มปีระสิทธภิำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบตัิรำชกำรหรือกำรจดัท ำภำรกิจยิง่ขึ้น 
รวมทัง้เป็นไปตำมหลกักำรกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรและกำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีงึวำง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ขอ้ ๒๑๕๔  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรใชส้มุดตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๕) ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจรยิธรรม
ของผูต้รวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
๑๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๗๖ ง/หน้ำ ๖/๕ กนัยำยน ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๖ 

ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรของ
หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วย  ยกเว้นกำรตรวจรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐสังกัด
กระทรวงกลำโหม 

 

ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี้ 
“ผู้ตรวจรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตรี ผู้ตรวจ

รำชกำรกระทรวง ผูต้รวจรำชกำรกรม หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่รยีกชือ่อยำ่งอื่นทีม่หีน้ำทีใ่น
กำรตรวจรำชกำร แต่ไม่รวมถงึผูท้ ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยใน 

“ผูร้บักำรตรวจ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ซึง่ปฏบิตัิ
หน้ำทีอ่ยู่ในหน่วยงำนของรฐั 

“หน่วยงำนของรฐั” หมำยควำมว่ำ 

(๑) รำชกำรบรหิำรส่วนกลำง รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค รำชกำรบรหิำรส่วน
ทอ้งถิน่ 

(๒) หน่วยงำนในกำรบรหิำรรำชกำรในต่ำงประเทศ 

(๓) รฐัวสิำหกจิ 

(๔) หน่วยงำนของรฐัทีอ่ยู่ในก ำกบัของฝ่ำยบรหิำร 

“เจ้ำหน้ำที่ของรฐั” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนของรฐัแต่ไม่
รวมถงึสมำชกิสภำทอ้งถิน่ 

“กระทรวง” หมำยควำมรวมถงึส ำนกันำยกรฐัมนตร ีและทบวงดว้ย 

“ปลดักระทรวง” หมำยควำมรวมถงึปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีและปลดัทบวงดว้ย 

“กรม” หมำยควำมรวมถงึส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเป็นกรม และส่วนรำชกำรทีไ่ม่มี
ฐำนะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรเป็นอธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่
เรยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเป็นอธบิด ี

“อธบิด”ี หมำยควำมรวมถงึหวัหน้ำส่วนรำชกำรของกรมดว้ย 

 

ขอ้ ๖  ใหป้ลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๕๗ 

หมวด ๑ 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกำรตรวจรำชกำร 

   
 

ขอ้ ๗  กำรตรวจรำชกำรมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
(๑) เพื่อชี้แจง แนะน ำ หรอืท ำควำมเขำ้ใจกบัหน่วยงำนของรฐัและเจ้ำหน้ำที่

ของรฐัเกีย่วกบัแนวทำงและกำรปฏบิตังิำนหรอืกำรจดัท ำภำรกจิตำมนโยบำยของรฐับำล 
และแผนต่ำง ๆ ของชำตแิละของหน่วยงำนของรฐั 

(๒) เพื่อตรวจติดตำมว่ำหน่วยงำนของรฐัได้ปฏิบตัิถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มติของคณะรฐัมนตร ีและค ำสัง่ของนำยกรฐัมนตร ีและ
เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลสมัฤทธิต์ำมนโยบำยของ
รฐับำล แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ แผน
หรอืยุทธศำสตรใ์ด ๆ ทีก่ ำหนดเป็นยุทธศำสตรช์ำต ิหรอืวำระแห่งชำตหิรอืไม่ 

(๓ ) เพื่ อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรค รวมทั ้งประเมิน
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล และควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบตัิงำนหรอืกำรจดัท ำภำรกิจของ
หน่วยงำนของรฐั 

(๔) เพื่อสดบัตรบัฟังทุกข์สุข ควำมคดิเห็น และควำมต้องกำร ของเจ้ำหน้ำที่
ของรฐัและประชำชน 

(๕) เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในพืน้ที ่

 

ข้อ ๘  กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบนี้  ให้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปีหรือตำมที่ได้รับค ำสั ง่จำกผู้บังคับบัญชำ นำยกรัฐมนตรี หรือ
คณะรฐัมนตร ี

แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคหนึ่ง ให้จดัท ำตำมรอบปีงบประมำณ
โดยใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรฐัและผูต้รวจรำชกำรร่วมกนัจดัท ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดอืน
ตุลำคมของปีงบประมำณนัน้ 

ถำ้ในกระทรวงใดมผีูต้รวจรำชกำรทัง้ในระดบักระทรวงและระดบักรม แผนกำร
ตรวจรำชกำรประจ ำปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของ
กระทรวง 
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๑๕๘ 

ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรฐัมนตรีเชิญ
หวัหน้ำหน่วยงำนทีม่แีผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคสอง หรอืผูต้รวจรำชกำรที่
หวัหน้ำหน่วยงำนมอบหมำยมำร่วมประชุมปรกึษำหำรอืเพื่อจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจ ำปีใหส้อดคล้องโดยไม่ซ ้ำซ้อนกนัและเกดิกำรบูรณำกำร รวมตลอดทัง้กำรก ำหนด
มำตรฐำนและเครื่องมือในกำรตรวจติดตำมของผู้ตรวจรำชกำรให้เป็นแนวเดียวกัน
สำมำรถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัได ้

เมื่อที่ประชุมตำมวรรคสำมได้ข้อยุติเป็นประกำรใด ให้หน่วยงำนทุกหน่วยที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ยุตนิัน้ 

 

ขอ้ ๙  ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตร ีรบัผดิชอบและมอี ำนำจและหน้ำที่
ในกำรตรวจรำชกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำนของรฐัและ
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัทุกหน่วยในฐำนะ ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรฐัมนตรี นำยกรฐัมนตร ี 
รองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง รบัผดิชอบและมอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรตรวจรำชกำร
เกี่ยวกบักำรปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำทีข่องรฐั เฉพำะในขอบเขต
อ ำนำจและหน้ำที่ของกระทรวง ในฐำนะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวง 
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวง และปลดักระทรวง 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม รบัผิดชอบและมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรตรวจรำชกำร
เกี่ยวกบักำรปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำทีข่องรฐั เฉพำะในขอบเขต
อ ำนำจและหน้ำทีข่องกรม ในฐำนะผูส้อดส่องดแูลแทนอธบิด ี

 

ขอ้ ๑๐  ในกำรตรวจรำชกำรหำกมกีรณีทีต่้องตรวจติดตำมแผนงำน งำน และ
โครงกำรในเรื่องเดยีวกนั ใหผู้ต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรฐัมนตร ีผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 
และผู้ตรวจรำชกำรกรมที่เกี่ยวขอ้งประสำนงำนหรอืร่วมกันด ำเนินกำร เพื่อก่อให้เกิด
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล และควำมคุม้ค่ำในเชงิภำรกจิของรฐัและประโยชน์สุขของ
ประชำชน 

 

ข้อ ๑๑  กำรแบ่งพื้นที่กำรตรวจรำชกำร ให้เป็นไปตำมค ำสัง่ส ำนักนำยก 
รฐัมนตร ี
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๑๕๙ 

หมวด ๒ 

อ ำนำจและหน้ำทีข่องผูต้รวจรำชกำร 

   
 

ขอ้ ๑๒  เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรตรวจรำชกำรตำมข้อ ๗ ให้
ผูต้รวจรำชกำรมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้รบักำรตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ มตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืค ำสัง่
ของนำยกรฐัมนตร ี

(๒) สัง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้รบักำรตรวจปฏิบตัิหรอืงดเว้นกำรปฏิบตัิใน
เรื่องใด ๆ ในระหว่ำงกำรตรวจรำชกำรไวก้่อน หำกเหน็ว่ำจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่
ทำงรำชกำรหรือประโยชน์ของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง และเมื่อได้สัง่กำรดงักล่ำวแล้ว  
ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อทรำบหรอืพจิำรณำโดยด่วน 

(๓) สัง่ใหห้น่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำทีข่องรฐัชี้แจง ใหถ้อ้ยค ำ หรอืส่งเอกสำร
และหลกัฐำนเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

(๔) สอบขอ้เทจ็จรงิ สบืสวนสอบสวน หรอืสดบัตรบัฟังเหตุกำรณ์ เมื่อไดร้บักำร
รอ้งเรยีนหรอืมเีหตุอนัสมควร โดยประสำนกำรด ำเนินงำนกบัหน่วยงำนตรวจสอบอื่นๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนหรอืปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนของรฐั
หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

(๕) ประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของผูร้บักำรตรวจ และรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ
เพื่อทรำบ 

(๖) เรยีกประชุมเจำ้หน้ำทีข่องรฐัเพื่อชีแ้จง แนะน ำ หรอืปรกึษำหำรอืร่วมกนั 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีที่ผู้ตรวจรำชกำรสัง่ตำมข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รบักำรตรวจปฏิบตัิ
ตำมค ำสัง่นัน้โดยพลนั ในกรณีที่ผูร้บักำรตรวจไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมค ำสัง่ดังกล่ำวได ้ 
ให้ผู้รบักำรตรวจชี้แจงข้อขดัขอ้งพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจรำชกำรทรำบ และให้ผู้ตรวจ
รำชกำรรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อพจิำรณำสัง่กำรต่อไป 

 

ขอ้ ๑๔  ในกำรตรวจรำชกำร ใหผู้ต้รวจรำชกำรถอืและปฏบิตัติำมระเบยีบและ
ธรรมเนียมของทำงรำชกำร และมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิหน้ำทีแ่ละจรยิธรรมของผู้ตรวจ
รำชกำรตำมหมวด ๔ 
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๑๖๐ 

ข้อ ๑๕  เพื่อให้กำรตรวจรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ 
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืกรมใด โดยสภำพและปรมิำณงำนสมควรมหีวัหน้ำ
ผูต้รวจรำชกำร ใหผู้้มอี ำนำจตำมกฎหมำยมอี ำนำจแต่งตัง้ผูต้รวจรำชกำรคนใดคนหนึ่ง
เป็นหวัหน้ำผูต้รวจรำชกำร และจะใหม้รีองหวัหน้ำผูต้รวจรำชกำรดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีมคีวำมจ ำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร อำจขอก ำหนดให้มี
ต ำแหน่งหวัหน้ำผูต้รวจรำชกำรเป็นกำรเฉพำะกไ็ด ้

ให้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ตรวจ
รำชกำร เพื่อใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรของผูต้รวจรำชกำรเป็นไปตำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๑๖  ผูร้บักำรตรวจมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมอืแก่ผู้ตรวจรำชกำรในกำรเข้ำไป 

ในสถำนทีป่ฏบิตังิำนเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจรำชกำร 

(๒) จดัเตรยีมบุคคล เอกสำร หรอืหลกัฐำนในกำรปฏิบตัิงำนให้ครบถ้วน และ
พรอ้มทีจ่ะใหผู้ต้รวจรำชกำรตรวจสอบได ้

(๓) ชี้แจงและตอบขอ้ซักถำมต่ำง ๆ พรอ้มทัง้หำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจ
รำชกำร 

(๔) ปฏบิตัหิรอืงดเวน้กำรปฏบิตังิำนใด ๆ ทีผู่ต้รวจรำชกำรไดส้ัง่กำรในระหว่ำง
ตรวจรำชกำรไวก้่อน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมทีผู่ต้รวจรำชกำรสัง่กำร ใหช้ีแ้จง
ขอ้ขดัขอ้งพรอ้มเหตุผลใหผู้ต้รวจรำชกำรทรำบโดยเรว็ 

(๕) ด ำเนินกำรอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในกำรตรวจรำชกำร 

 

หมวด ๓ 

กำรรำยงำนและกำรด ำเนินกำรตำมผลกำรตรวจรำชกำร 

   
 

ข้อ ๑๗  ภำยใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นกำรตรวจรำชกำรในแต่ละครำว  
ใหผู้ต้รวจรำชกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้รำยงำนถึงปลัดส ำนัก
นำยกรฐัมนตรี และในกรณีที่ปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรเีห็นว่ำมีปัญหำส ำคัญ ให้สรุป
รำยงำนเสนอรฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรทีี่ไดร้บัมอบหมำยใหส้ัง่และปฏบิตัริำชกำร 
หรอืก ำกบักำรบรหิำรรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละรองนำยกรฐัมนตรซีึ่งก ำกับดูแล
เขตพืน้ทีเ่พื่อทรำบหรอืพจิำรณำสัง่กำรต่อไป 
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๑๖๑ 

(๒) กรณีผูต้รวจรำชกำรกระทรวง ใหร้ำยงำนถงึปลดักระทรวง หรอืหวัหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจที่รบัผิดชอบ และในกรณีที่ปลดักระทรวงหรือหวัหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ร ับผิดชอบ 
เห็นว่ำมปัีญหำส ำคญัใหส้รุปรำยงำนเสนอรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเจ้ำสงักดัเพื่อทรำบ
หรอืพจิำรณำสัง่กำรต่อไป 

(๓) กรณีผูต้รวจรำชกำรกรม ใหร้ำยงำนถงึอธบิด ีและในกรณีทีอ่ธบิดเีหน็ว่ำมี
ปัญหำส ำคญัใหส้รุปรำยงำนเสนอหวัหน้ำกลุ่มภำรกจิเพื่อทรำบหรอืพจิำรณำสัง่กำรต่อไป 
ในกรณีทีไ่ม่มหีวัหน้ำกลุ่มภำรกจิ ใหร้ำยงำนปลดักระทรวงเจำ้สงักดัแทน 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรต่อรัฐมนตรี หรือรอง
นำยกรฐัมนตร ีทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหก้ ำกบักำรปฏบิตัริำชกำรในเขตพืน้ที ่ใหเ้ป็นไปตำมที่
รฐัมนตร ีหรอืรองนำยกรฐัมนตรสีัง่กำร ในกรณีที่ผู้ตรวจรำชกำรรำยงำนถึงปัญหำหรอื
อุปสรรคที่จ ำเป็นต้องได้รบักำรแก้ไขหรอืปรบัปรุง ให้เป็นหน้ำที่ของผู้ตรวจรำชกำรซึ่ง
จดัท ำรำยงำนทีจ่ะคอยตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และถ้ำ
พน้หกสบิวนัแลว้ยงัมไิดม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ขหรอืปรบัปรุงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ใหร้ำยงำน
รฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมำยใหก้ ำกบักำรปฏบิตัริำชกำรในเขตพืน้ที่
เพื่อพจิำรณำสัง่กำรต่อไป 

ส ำหรบักำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรตำมขอ้ ๑๐ ให้ผู้ตรวจรำชกำรส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีผูต้รวจรำชกำรกระทรวง และผูต้รวจรำชกำรกรม แล้วแต่กรณี พจิำรณำ 
ประมวลผลวเิครำะห ์และจดัล ำดบัควำมส ำคญัเร่งด่วนของปัญหำร่วมกนั และน ำรำยงำน
เสนอแนะผูม้อี ำนำจ หรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งเพื่อทรำบหรอืพจิำรณำสัง่กำร แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๑๘  ในกำรตรวจรำชกำรแต่ละครัง้  ถ้ำผู้ตรวจรำชกำรพบเห็นปัญหำ 
อุปสรรค หรอืแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็น
ส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิข์องโครงกำรหรือแผนงำน ให้รีบจดัท ำรำยงำนโดยสรุป 
พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัทีร่บัผดิชอบในเรื่องนัน้ เพื่อด ำเนินกำร
แกไ้ขใหลุ้ล่วงโดยเรว็ แล้วแจง้ใหผู้ต้รวจรำชกำรทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บั
รำยงำนจำกผูต้รวจรำชกำร 

เมื่อครบก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้ตรวจรำชกำรยงัมิได้รบัแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำร หรือได้รับแจ้งว่ำปัญหำหรืออุปสรรคดังกล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจของ
หน่วยงำนของรฐันัน้ ให้ผู้ตรวจรำชกำรรำยงำนผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนของรฐันัน้
เหนือขึ้นไปชัน้หนึ่ง และในกรณีทีย่งัมไิด้แก้ไขปัญหำหรอือุปสรรคดงักล่ำวภำยในเวลำ
อนัสมควร ส ำหรบักรณีเป็นรำยงำนของผูต้รวจรำชกำรส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืผูต้รวจ
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๑๖๒ 

รำชกำรกระทรวงให้รำยงำนให้นำยกรฐัมนตรทีรำบ หรอืกรณีเป็นรำยงำนของผู้ตรวจ
รำชกำรกรมใหร้ำยงำนใหร้ฐัมนตรเีจำ้สงักดัทรำบ 

 

ขอ้ ๑๙  ในกำรตรวจรำชกำร หำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรำยงำนหรอื
จะต้องขอค ำวนิิจฉยัสัง่กำรจำกผูม้อี ำนำจ ใหผู้ต้รวจรำชกำรด ำเนินกำรโดยพลนัโดยทำง
โทรศพัท์ หรอืเครื่องมอืสื่อสำรอื่น และใหบ้นัทกึกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนผล
กำรตรวจรำชกำรดว้ย 

 

ขอ้ ๒๐  กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ใหจ้ดัท ำโดยสรปุใหเ้หน็ถงึสภำพตำม
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจรำชกำรพร้อมทัง้ปัญหำหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะ 
แนวทำงแกไ้ขดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีทีไ่ด้แนะน ำหรอืสัง่กำรด้วยวำจำไวใ้หส้รุปค ำแนะน ำและกำรสัง่กำรนัน้
ไวใ้นรำยงำนดว้ย 

 

หมวด ๔ 

มำตรฐำนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจรยิธรรมของผูต้รวจรำชกำร 

   
 

ขอ้ ๒๑  ผูต้รวจรำชกำรพงึรวบรวมขอ้มูลและตดิตำมขำ่วสำรเกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะ
ตรวจอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้จำกภำครฐัและภำคเอกชน และท ำหน้ำที่สอดส่องดูแล
งำนรำชกำรทัง้ทีเ่ป็นของหน่วยงำนของรฐัตน้สงักดัของตนและรำชกำรของหน่วยงำนของ
รฐัอื่น ตรวจตดิตำมงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ รวดเรว็ ทนัเหตุกำรณ์ 
ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้้บงัคบับญัชำวนิิจฉัยสัง่กำรในกำรแก้ไขปัญหำไดอ้ย่ำง
ชดัเจนและถูกตอ้ง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหำหรอือุปสรรคใดเกดิขึน้ ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมรบัผิดชอบ
ของหน่วยงำนของรฐัทีต่นสงักดัหรอืไม่ ใหเ้ป็นหน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งรำยงำนใหห้น่วยงำนของรฐั
ที่รบัผดิชอบในกิจกำรนัน้ไดท้รำบโดยทนัทดี้วย และให้น ำควำมในขอ้ ๑๘ มำใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๒  ผู้ตรวจรำชกำรต้องร่วมมอืและประสำนงำนระหว่ำงกันทุกระดบักำร
ตรวจรำชกำร รวมทัง้ประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบหรือติดตำม
ประเมินผลของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดนิ 
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๑๖๓ 

ขอ้ ๒๓  ผู้ตรวจรำชกำรต้องไม่รบัสิง่ของมคี่ำหรอืผลประโยชน์ใด ๆ จำกผูร้บั
กำรตรวจหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

หมวด ๕ 

สมุดตรวจรำชกำร 

   
 

ขอ้ ๒๔  ใหห้น่วยงำนของรฐัทีต่ัง้อยู่ในส่วนภูมภิำคจดัใหม้สีมุดตรวจรำชกำรไว้
ประจ ำ ณ ส ำนกังำนหรอืทีท่ ำกำร 

หน่วยงำนของรฐัอื่นทีม่ใิช่หน่วยงำนของรฐัตำมวรรคหนึ่ง จะจดัใหม้สีมุดตรวจ
รำชกำรตำมทีเ่หน็สมควรหรอืจ ำเป็นกไ็ด ้

สมุดตรวจรำชกำรอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(๑) วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ 

(๒) กิจกรรมหรือวตัถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถำนที่ งำน หรือ
โครงกำรทีต่รวจไวด้ว้ยกไ็ด ้

(๓) ขอ้เสนอแนะหรอืกำรสัง่กำรของผูต้รวจรำชกำรทีจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรโดย
รบีด่วนและไดแ้นะน ำหรอืสัง่กำรไวด้ว้ยวำจำแลว้ 

(๔) กำรด ำเนินกำรของผูร้บักำรตรวจ 

 

ข้อ ๒๕  เมื่อผู้ตรวจรำชกำรไปตรวจรำชกำรที่ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรของ
หน่วยงำนของรฐั ให้ผู้ตรวจรำชกำรบันทึกกำรตรวจรำชกำรลงในสมุดตรวจรำชกำร 
พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อ ต ำแหน่ง และวนั เดอืน ปี ทีต่รวจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจรำชกำรไปตรวจรำชกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนของรฐัหลำยหน่วยและได้บนัทกึกำรตรวจรำชกำรไว้ในสมุดตรวจรำชกำรที่
หน่วยงำนของรฐัหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วอำจไม่ลงบนัทกึรำยละเอยีดทีต่รวจนัน้ในสมุด
ตรวจรำชกำรเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็ได้ แต่ต้องบันทึกอ้ำงอิงไว้ในสมุดตรวจ
รำชกำรของหน่วยงำนของรฐัแห่งอื่นทีต่รวจนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๖  ให้ผู้รบักำรตรวจด ำเนินกำรตำมที่ผู้ตรวจรำชกำรบนัทกึไวใ้นขอ้ ๒๕ 
ในกรณีทีส่ำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยทนัที ใหร้บีด ำเนินกำรโดยไม่ชกัชำ้ แล้วบนัทกึไวใ้น
สมุดตรวจรำชกำร ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมที่ผู้ตรวจรำชกำรบนัทกึได้ทนัที
หรอืไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ใหบ้นัทกึชี้แจงขอ้ขดัขอ้ง พรอ้มทัง้เหตุผลไวใ้นสมุดตรวจ
รำชกำร 
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๑๖๔ 

ข้อ ๒๗  ภำยในห้ำวันท ำกำรนับแต่วนัที่ผู้ตรวจรำชกำรได้บนัทึกกำรตรวจ
รำชกำรในสมุดตรวจรำชกำรตำมขอ้ ๒๕ ใหผู้ร้บักำรตรวจจดัท ำส ำเนำกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรในสมุดตรวจรำชกำร และผลกำรด ำเนินกำรของผูร้บักำรตรวจเสนอ
ต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

ในกรณีที่ผู้รบักำรตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ในเขตพื้นที่ของจงัหวดันอก
กรุงเทพมหำนครใหร้ำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบดว้ย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๒๘  หน่วยงำนของรฐัใดมรีะเบยีบว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำรของหน่วยงำน
ของตนเป็นกำรเฉพำะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ด ำเนินกำรปรบัปรุงระเบียบ
ดงักล่ำวใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่ต้องมกีำรปรบัปรุงระเบยีบตำมวรรคหนึ่ง และยงัมไิด้มกีำรปรบัปรุง
ระเบยีบ ใหผู้ต้รวจรำชกำรและผูร้บักำรตรวจปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๒๙  สมุดตรวจรำชกำรหรือแบบตรวจรำชกำรที่มีอยู่ในวนัที่ระเบยีบนี้ใช้
บงัคบัใหค้งใชไ้ดต้่อไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๖๕ 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

โดยที่ระเบียบว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเป็น
ระเบียบที่วำงแนวทำงปฏิบตัใินกำรรกัษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกบับุคคล เอกสำร และ
สถำนทีไ่ดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำนแล้ว และมบีทบญัญตัหิลำยประกำรทีไ่ม่เหมำะสมกบั
กำลปัจจุบนัน ำรำยละเอียดในทำงปฏิบตัิมำก ำหนดไว้เกินควำมจ ำเป็น รวมทัง้ระเบยีบ 
ว่ำด้วยกำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำร
รกัษำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่เป็นเอกสำรมิให้รัว่ไหลมีผลใช้บังคับแล้ว สมควร
ปรบัปรุงระเบยีบว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อใหก้ำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัแห่งชำตเิป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวำง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ข้อ ๒๑๕๕  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนันับแต่วนัประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“กำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ ” หมำยควำมว่ำ มำตรกำรและกำร

ด ำเนินกำรทีก่ ำหนดขึ้นเพื่อพทิกัษ์รกัษำและคุ้มครองป้องกันสิง่ที่เป็นควำมลบัของทำง
รำชกำร ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรฐั และทรพัย์สินมีค่ำของแผ่นดิน 
ใหพ้้นจำกกำรรัว่ไหล กำรจำรกรรม กำรก่อวนิำศกรรม กำรบ่อนท ำลำย กำรก่อกำรรำ้ย  

 
๑๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๓๙ ง/หน้ำ ๔/๑๓ มนีำคม ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๖๖ 

กำรกระท ำที่เป็นภยัต่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั และกำรกระท ำอื่นใดที่เป็น
กำรเปิดเผยสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร 

“สิ่งที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำร บรภิัณฑ ์
ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน กำรรหสั ประมวลลบั และสิง่อื่นใดบรรดำที่ถือว่ำเป็นควำมลบัของ 
ทำงรำชกำร 

“ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูล
ขำ่วสำรของรำชกำร 

“บรภิณัฑ”์ หมำยควำมว่ำ เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องกล สิง่อุปกรณ์ และสิง่อื่น
ที ่กรช. ประกำศก ำหนด 

“ยุทธภณัฑ์” หมำยควำมว่ำ สิง่ของทัง้หลำยทีใ่ช้ประจ ำกำย หรอืประจ ำหน่วย
ก ำลงัถอือำวุธของทำงรำชกำร และสิง่อื่นที ่กรช. ประกำศก ำหนด 

“ทีส่งวน” หมำยควำมว่ำ 

(๑) สิง่ปลูกสร้ำงทุกชนิดส ำหรับกำรป้องกันประเทศ ฐำนทัพบก ฐำนทพัเรือ 
ฐำนทพัอำกำศ โรงงำนท ำอำวุธหรอืยุทธภณัฑ์ โรงช่ำงแสงหรอืคลงัอำวุธยุทธภณัฑ์ อู่เรอืรบ 
ท่ำเรอือนัใชเ้ป็นฐำนทพัเรอื สถำนีวทิยุหรอืโทรเลข หรอืสถำนีส่งและรบัอำณัตสิญัญำณ 
รวมทัง้สถำนทีใ่ด ๆ  ซึง่ใชใ้นกำรสรำ้งหรอืซ่อมแซมเรอืรบ หรอือำวุธยุทธภณัฑ ์หรอืวตัถุใด ๆ 
ส ำหรบัใชใ้นกำรสงครำม 

(๒)๑๕๖ ชุมทำงกำรขนส่งทำงรำงทุกระบบ โรงงำน และสถำนทีผ่ลติและจ่ำยน ้ำ 
หรอืกระแสไฟฟ้ำอนัเป็นสำธำรณูปโภค 

(๓) สิง่อื่นที ่กรช. ประกำศก ำหนด 

“กำรรหสั” หมำยควำมว่ำ กำรใชป้ระมวลลบั หรอืรหสัแทนขอ้ควำม หรอืกำรส่ง
ขำ่วสำรทีเ่ป็นควำมลบั 

“ประมวลลับ” หมำยควำมว่ำ กำรน ำตัวอักษร ตัวเลข ค ำพูด สัญญำณ 
สัญลักษณ์มำใช้แทนควำมหมำยอันแท้จริงตำมที่ตกลงกันไว้ เพื่อรักษำควำมลับ 
ในกำรส่งขำ่วหรอืตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงกนั 

“กำรจำรกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ โดยทำงลบัเพื่อให้ได้ล่วงรู ้
หรอืไดไ้ปหรอืส่งสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำรใหแ้ก่ผูไ้ม่มอี ำนำจหน้ำที ่หรอืผู้ทีไ่ม่มี
ควำมจ ำเป็นต้องทรำบโดยมเีหตุผลที่เชื่อได้ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นผลรำ้ยต่อควำม

 
๑๕๖ ขอ้ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ที่สงวน” (๒) แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วย

กำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๖๗ 

มัน่คงแห่งชำตหิรอืควำมสงบเรยีบรอ้ยภำยใน หรอืระบอบกำรปกครอง หรอืเสถยีรภำพ
ของรฐับำล หรอืกระท ำเพื่อประโยชน์แก่รฐัต่ำงประเทศ หรอืเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 

“กำรก่อวนิำศกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ เพื่อท ำลำย ท ำควำมเสยีหำย
ต่อทรพัย์สิน วสัดุ ข้อมูลข่ำวสำร อำคำร สถำนที่ ยุทธปัจจยั ที่สงวน สำธำรณูปโภค และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรอืรบกวน ขดัขวำง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หน่วงเหนี่ยวระบบกำร
ปฏิบัติงำนใด ๆ รวมทัง้กำรประทุษร้ำยต่อบุคคล ซึ่ งท ำให้เกิดควำมปั ่นป่ วน หรือ 
ควำมเสยีหำยทำงกำรเมอืง กำรทหำร กำรเศรษฐกจิ และสงัคมจติวทิยำ หรอืทำงหนึ่งทำงใด 

“กำรบ่อนท ำลำย” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ทีมุ่่งก่อใหเ้กดิควำมแตกแยก 
ควำมปัน่ป่วน ควำมกระด้ำงกระเดื่อง ซึ่งน ำไปสู่กำรก่อควำมไม่สงบ หรอืควำมอ่อนแอ
ภำยในชำติ ในทำงกำรเมอืง กำรทหำร กำรเศรษฐกจิ และสงัคมจติวทิยำ หรอืทำงหนึ่ง
ทำงใด ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงระบอบหรอืลม้ลำ้งสถำบนักำรปกครองของประเทศ 
หรอืเพื่อท ำลำยควำมจงรกัภกัดขีองประชำชนต่อสถำบนัชำติ หรอืเพื่อประโยชน์แก่รฐั
ต่ำงประเทศ 

“กำรก่อกำรร้ำย” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ที่สร้ำงควำมปัน่ป่วนให้
ประชำชนเกดิควำมหวำดกลวั หรอืเพื่อขู่เขญ็หรอืบบีบงัคบัรฐับำล หรอืองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ใหก้ระท ำหรอืละเวน้กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อนัก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
ชวีติหรอืทรพัยส์นิทีส่ ำคญั 

“ทรพัยส์นิมคี่ำของแผ่นดนิ” หมำยควำมว่ำ วตัถุ อำคำร สถำนที ่หรอืสิง่อื่นใดที่
มคีุณค่ำต่อสภำพจติวทิยำของสงัคม ประชำชนมคีวำมศรทัธำและหวงแหน หำกสญูหำย 
หรอืถูกกระท ำใหไ้ดร้บัควำมเสยีหำย พงั ทลำย หรอืท ำใหเ้กดิควำมเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีง
และเกยีรตยิศแล้วจะกระทบกระเทอืนต่อควำมรูส้กึของประชำชน และอำจส่งผลบัน่ทอน
ควำมสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ 

“เข้ำถึง” หมำยควำมว่ำ กำรที่บุคคลมีอ ำนำจหน้ำที่ หรือได้รบัอนุญำตจำก
ผูบ้งัคบับญัชำใหไ้ด้ทรำบ ครอบครอง ด ำเนินกำร หรอืเกบ็รกัษำสิง่ที่เป็นควำมลบัของ
ทำงรำชกำร รวมทัง้กำรที่ได้รบัอนุญำตให้อยู่ในที่ซึ่งน่ำจะได้ทรำบเรื่องที่เกี่ยวกบัสิง่ที่
เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรนัน้ดว้ย 

“รัว่ไหล” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรได้ถูกครอบครอง
หรอืไดท้รำบโดยบุคคลผูไ้ม่มอี ำนำจหน้ำที ่

“กรช.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๖๘ 

รฐัวสิำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรฐัที่อยู่ในก ำกบัของฝ่ำยบรหิำรแต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

“เจำ้หน้ำที่ของรฐั” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนของรฐั และให้
หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมำยให้อ ำนำจด ำเนินกำรที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร 

“เจำ้หน้ำที่ควบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยั” หมำยควำมว่ำ เจำ้หน้ำทีท่ี่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้และมอบหมำยจำกหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐั เพื่อท ำหน้ำทีด่ ำเนินกำร ควบคุม 
ก ำกบัดแูล ตลอดจนใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัของหน่วยงำนนัน้ 

“องค์กำรรกัษำควำมปลอดภัย” ๑๕๗ หมำยควำมว่ำ ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำต ิ
ส ำนักนำยกรฐัมนตรหีรอืศูนย์รกัษำควำมปลอดภยั กองบญัชำกำรกองทพัไทย กองทพั
ไทย กระทรวงกลำโหม หรอืกองบญัชำกำรต ำรวจสนัติบำล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๕  กำรรกัษำควำมปลอดภัยแห่งชำติในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลข่ำวสำร 
นอกจำกต้องปฏบิตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นระเบยีบนี้แล้ว ให้เป็นไปตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำร
รกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ดว้ย 

ในกรณีกำรรกัษำควำมปลอดภัยระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ถือปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง และกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั 
ค ำสัง่ มติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศดว้ย๑๕๘ 

 

ขอ้ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๗  ใหห้น่วยงำนดงัต่อไปนี้ เป็นองคก์ำรรกัษำควำมปลอดภยั 

 
๑๕๗ ข้อ ๔ นิยำมค ำว่ำ “องค์กำรรกัษำควำมปลอดภัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนัก

นำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕๘ ขอ้ ๕ วรรคสอง เพิม่โดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัย

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๖๙ 

(๑) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักนำยกรฐัมนตรี เป็นองค์กำรรกัษำควำม
ปลอดภยัฝ่ำยพลเรอืน มหีน้ำทีใ่ห้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลอืในเรื่องกำรรกัษำควำมปลอดภยั
แห่งชำติแก่หน่วยงำนของรฐัฝ่ำยพลเรอืน และก ำกบัดูแล ตรวจสอบ พรอ้มทัง้พจิำรณำ
แกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อใหร้ะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยันัน้ไดผ้ลสมบูรณ์อยู่เสมอ ยกเวน้
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัแก่หน่วยงำนของรฐัฝ่ำยต ำรวจ 

(๒)๑๕๙ ศูนย์รกัษำควำมปลอดภัย กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพไทย 
กระทรวงกลำโหมเป็นองค์กำรรกัษำควำมปลอดภัยฝ่ำยทหำร มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 
ช่วยเหลอืในเรื่องกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำติแก่หน่วยงำนของรฐัฝ่ำยทหำร และ
ก ำกบัดูแล ตรวจสอบ พร้อมทัง้พจิำรณำแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อให้ระบบกำรรกัษำควำม
ปลอดภยันัน้ไดผ้ลสมบูรณ์อยู่เสมอ 

(๓) กองบญัชำกำรต ำรวจสนัติบำล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นองค์กำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัฝ่ำยต ำรวจ มหีน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลอืในเรื่องกำรรกัษำควำมปลอดภัย
แห่งชำตแิก่หน่วยงำนของรฐัฝ่ำยต ำรวจ และก ำกบัดูแล ตรวจสอบ พรอ้มทัง้พจิำรณำแก้ไข
ขอ้บกพร่องเพื่อใหร้ะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยันัน้ไดผ้ลสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

ขอ้ ๘๑๖๐  ให้หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัมีหน้ำที่ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัใน
หน่วยงำนของตน 

ในกรณีทีห่น่วยงำนของรฐัไดม้อบหมำยหรอืท ำสญัญำว่ำจำ้งใหบุ้คคลภำยนอก
ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัก ำกบัดูแลผู้ได้รบัมอบหมำย
หรือผู้เป็นคู่สัญญำซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกดังกล่ำวให้ต้องปฏิบัติในกำรรักษำควำม
ปลอดภยัแห่งชำตติำมระเบยีบนี้ดว้ย 

 

ขอ้ ๙  บุคคลที่จะเขำ้ถึงสิ่งที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรในชัน้ใด ต้องเป็น
บุคคลที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยควำมไว้วำงใจ และให้เข้ำถึงสิ่งที่เป็นควำมลับของ 
ทำงรำชกำรไดเ้ฉพำะเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ 

 

 
๑๕๙ ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๐ ข้อ ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัย

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๐ 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่เห็นเป็นกำรสมควร หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัอำจขอให้
องค์กำรรกัษำควำมปลอดภยัช่วยตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์ของเจำ้หน้ำทีข่องตน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชัน้ควำมลบัได ้

 

ข้อ ๑๑  กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น
ควำมลบัของทำงรำชกำร ใหย้ดึถอืหลกักำรจ ำกดัใหท้รำบเท่ำทีจ่ ำเป็น เพื่อปฏบิตัภิำรกจิ
ทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหลุ้ล่วงไปดว้ยด ีหำ้มผูไ้ม่มหีน้ำทีห่รอืไม่ไดร้บัค ำสัง่หรอืไม่ไดร้บักำร
มอบหมำยอย่ำงถูกต้องอำ้งยศ ต ำแหน่ง หรอือทิธพิลใดเพื่อเขำ้ถงึสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของ
ทำงรำชกำร 

 

ข้อ ๑๒  เพื่อให้กำรรกัษำควำมปลอดภัยเกิดประสิทธิผล ให้องค์กำรรกัษำ 
ควำมปลอดภัยทุกฝ่ำยประสำนกำรปฏิบัติและประชุมร่วมกันเพื่อด ำเนินกำรจดัให้มี
หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และค ำแนะน ำกำรปฏิบตัิตำมระเบียบนี้ รวมทัง้กำรอบรมบุคลำกร 
ทีเ่กีย่วขอ้งตำมควำมจ ำเป็น 

ให้หน่วยงำนของรัฐน ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และค ำแนะน ำตำมวรรคหนึ่ ง 
ไปวำงแผนก ำหนดวธิปีฏบิตั ิโดยประสำนมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั และมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกัน พร้อมทัง้สอดส่อง และตรวจสอบมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ตำม
ระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นแผน  ทัง้นี้ วธิปีฏิบตัิทีก่ ำหนดนัน้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำมปกต ิและตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคญั 

ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรฐัแต่งตัง้เจำ้หน้ำที่ควบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
และเจำ้หน้ำทีผู่ช้่วยไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

ใหห้น่วยงำนของรฐัมหีน้ำทีร่บัผดิชอบจดักำรอบรมใหเ้จ้ำหน้ำทีข่องรฐัไดท้รำบ
โดยละเอยีดถงึควำมจ ำเป็นและมำตรกำรของกำรรกัษำควำมปลอดภยั และต้องจดัให้มี
กำรอบรมเพิ่มเติม โดยอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรรักษำ 
ควำมปลอดภยัหรอืผูบ้งัคบับญัชำตำมโอกำสอนัสมควร 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีทีเ่หน็เป็นกำรสมควรหรอือย่ำงน้อยทุกหำ้ปี ใหน้ำยกรฐัมนตรี
จดัใหม้กีำรทบทวนกำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ และพจิำรณำแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้หมำะสม 

 

ขอ้ ๑๔  เพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำควำมปลอดภัยของประเทศ องค์กรตำม
รฐัธรรมนูญ ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใด
ของรฐั อำจน ำระเบยีบนี้ไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๑ 

หมวด ๒ 

ประเภทชัน้ควำมลบั 

   
 

ขอ้ ๑๕  ชัน้ควำมลบัของสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร แบ่งออกเป็น ๓ ชัน้ คอื 

(๑) ลบัทีสุ่ด (TOP SECRET) 
(๒) ลบัมำก (SECRET) 

(๓) ลบั (CONFIDENTIAL) 
 

ขอ้ ๑๖  ลบัที่สุด หมำยควำมว่ำ ควำมลบัที่มคีวำมส ำคญัที่สุดเกี่ยวกบับุคคล
ขอ้มูลข่ำวสำร วตัถุ สถำนที่ และทรพัย์สนิมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลบัดงักล่ำว
ทัง้หมดหรอืเพียงบำงส่วนรัว่ไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐัอย่ำงรำ้ยแรงทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๑๗  ลบัมำก หมำยควำมว่ำ ควำมลบัที่มคีวำมส ำคญัมำกเกี่ยวกบับุคคล
ขอ้มูลข่ำวสำร วตัถุ สถำนที่ และทรพัย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลบัดงักล่ำว
ทัง้หมดหรอืเพียงบำงส่วนรัว่ไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐัอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ข้อ ๑๘  ลับ หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูล
ข่ำวสำร วตัถุ สถำนที่ และทรพัย์สนิมคี่ำของแผ่นดนิ ซึ่งหำกควำมลบัดงักล่ำวทัง้หมด
หรอืเพยีงบำงส่วนรัว่ไหลไปถงึบุคคลผูไ้ม่มหีน้ำทีไ่ดท้รำบ จะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
ควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมกำรนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

   
 

ขอ้ ๑๙๑๖๑  ใหม้คีณะกรรมกำรนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำตคิณะหนึ่ง 
เรยีกโดยย่อว่ำ “กรช” ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรทีีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร 

 
๑๖๑ ขอ้ ๑๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๒ 

(๒) เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี เป็นรองประธำนกรรมกำร
 คนทีห่นึ่ง 

(๓) เลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ี เป็นรองประธำนกรรมกำร
 คนทีส่อง 

(๔) ปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี เป็นกรรมกำร 

(๕) ปลดักระทรวงกลำโหม  เป็นกรรมกำร 

(๖) ปลดักระทรวงกำรคลงั  เป็นกรรมกำร 

(๗) ปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ  เป็นกรรมกำร 

(๘) ปลดักระทรวงคมนำคม  เป็นกรรมกำร 

(๙)๑๖๒ ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ 

และสงัคม เป็นกรรมกำร 

(๑๐) ปลดักระทรวงมหำดไทย  เป็นกรรมกำร 

(๑๑) เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  เป็นกรรมกำร 

(๑๒) เลขำธกิำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน  เป็นกรรมกำร 

(๑๓) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  เป็นกรรมกำร 

(๑๔) ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ เป็นกรรมกำร 

(๑๕) ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก  เป็นกรรมกำร 

(๑๖) ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื  เป็นกรรมกำร 

(๑๗) ผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ  เป็นกรรมกำร 

(๑๘) เลขำธกิำรกองอ ำนวยกำร 

รกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร  เป็นกรรมกำร 

(๑๙) เจำ้กรมขำ่วทหำร  เป็นกรรมกำร 

(๒๐) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร  เป็นกรรมกำร 

(๒๑) เลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

(๒๒) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักขำ่วกรองแห่งชำต ิ เป็นกรรมกำรและผูช้่วย 

 เลขำนุกำร 

(๒๓) ผูบ้ญัชำกำรศูนยร์กัษำควำมปลอดภยั  เป็นกรรมกำรและผูช้่วย 

 
๑๖๒ ข้อ ๑๙ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๓ 

 เลขำนุกำร 

(๒๔) ผูบ้ญัชำกำรกองบญัชำกำรต ำรวจสนัตบิำล  เป็นกรรมกำรและผูช้่วย 

 เลขำนุกำร 

 

ขอ้ ๒๐  ให ้กรช. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

(๒) ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัแิละอ ำนวยกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

(๓) วนิจิฉยัปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 
(๔) เสนอแนะกำรแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบนี้ให้มปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบั

สถำนกำรณ์ 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำร 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที ่กรช. มอบหมำย 

(๖) เชิญเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
นโยบำยและมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำตมิำชี้แจง หรอืเรยีกเอกสำรจำก
หน่วยงำนของรฐัหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบกำรพจิำรณำไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

(๗) ออกประกำศเพื่อปฏบิตักิำรตำมระเบยีบนี้ 
(๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำติตำมทีค่ณะรฐัมนตรี

หรอืนำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 

 

ข้อ ๒๑  ในกำรประชุม กรช. ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจ
ปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ ให้รองประธำนกรรมกำรคนทีห่นึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม ถำ้ประธำน
กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่งไม่มำประชุมหรอืไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได ้ 
ให้รองประธำนกรรมกำรคนที่สองเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ ำประธำนกรรมกำร 
และรองประธำนกรรมกำรทัง้สองคนไม่มำประชุมหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำร
ทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

 

ขอ้ ๒๒  กำรประชุม กรช. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๔ 

ขอ้ ๒๓  ใหส้ ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิส ำนักนำยกรฐัมนตร ีท ำหน้ำที่
เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ กรช. และใหม้อี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษำวิจัยเชิงนโยบำย พร้อมทัง้วิเครำะห์และสนธิข้อมูล ติดตำม และ
ประเมนิผลเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

(๒) สนับสนุนและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ

(๓) พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อ กรช. เกี่ยวกับกำรให้มีกฎหมำย หรือแก้ไข
ปรบัปรุงกฎหมำย กลไก และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรรกัษำควำมปลอดภัยเป็นไป
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(๔) ปฏบิตังิำนอื่นตำมที ่กรช. มอบหมำย 

 

หมวด ๔ 

กำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบับุคคล 

   
 

ข้อ ๒๔๑๖๓  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกบับุคคลโดยก ำหนดมำตรกำรส ำหรบัใช้ปฏิบตัิกับผู้ที่อยู่ระหว่ำงรอว่ำจ้ำง บรรจุ 
หรอืแต่งตัง้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรอืเจำ้หน้ำที่ของรฐัหรือผูท้ี่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
เขำ้ถงึสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำรหรอืใหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภำรกจิทีส่ ำคญั
หรอืทรพัยส์นิมคี่ำของแผ่นดนิ เพื่อเลอืกเฟ้นและตรวจสอบใหไ้ดผู้ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
เป็นทีเ่ชื่อแน่ว่ำต้องเป็นผูท้ีไ่ม่เป็นภยั และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยต่อควำมมัน่คงและ
ผลประโยชน์แห่งรฐั 

ในกรณีทีว่่ำจำ้งบุคคลภำยนอก ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรฐัก ำหนดหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ำงเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรกำรส ำหรับใช้ปฏิบัติกับ
บุคคลภำยนอกดงักล่ำว เพื่อไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั 

 

ขอ้ ๒๕  กำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบับุคคล ให้หน่วยงำนของรฐัปฏิบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคล 

(๒) รบัรองควำมไวว้ำงใจบุคคลเพื่อใหเ้ขำ้ถงึสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร 

 

 
๑๖๓ ขอ้ ๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๕ 

ขอ้ ๒๖  กำรตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคล ใหใ้ชก้บับุคคลดงัต่อไปนี้ 
(๑)๑๖๔ ผูท้ีอ่ยู่ระหว่ำงรอว่ำจำ้ง บรรจุ หรอืแต่งตัง้เป็นเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

(๒) ผูท้ีเ่ป็นลูกจำ้งทดลองปฏบิตังิำน หรอืฝึกงำนก่อนบรรจุเขำ้ปฏบิตังิำน 

(๓) เจำ้หน้ำที่ของรฐัที่ยงัมไิด้รบักำรตรวจสอบประวตัแิละพฤติกำรณ์ และผู้ที่
ขอกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่ 

(๔)๑๖๕ เจำ้หน้ำที่ของรฐัหรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัภำรกิจที่ส ำคญัหรอืต ำแหน่งที่ส ำคญัของทำงรำชกำร หรอืที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น
ควำมลบัของทำงรำชกำรหรอืทรพัยส์นิมคี่ำของแผ่นดนิ 

(๕) ผู้ได้รบัทุนกำรศกึษำทัง้ในประเทศหรอืต่ำงประเทศของหน่วยงำนของรฐั
เมื่อส ำเรจ็กำรศกึษำแลว้มขีอ้ผกูพนัใหเ้ขำ้ปฏบิตังิำนใหแ้ก่หน่วยงำนของรฐั 

กรณีตำม (๑) และ (๒) ในระหว่ำงที่ต้องรอฟังผลกำรตรวจสอบประวัติและ
พฤตกิำรณ์บุคคลถ้ำจ ำเป็นต้องรบีบรรจุหรอืจำ้งบุคคลเขำ้ปฏบิตังิำน กใ็ห้บรรจุหรอืจำ้ง
ก่อนไดโ้ดยมเีงือ่นไขว่ำถ้ำผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำผูน้ัน้มคีวำมประพฤตหิรอืมปีระวตัิ
และพฤตกิำรณ์ไม่เหมำะสม ใหห้น่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรเพื่อใหบุ้คคลนัน้พ้นจำกกำร
ปฏบิตัหิน้ำที ่และใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป๑๖๖ 

หำกผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้ใดมพีฤติกำรณ์ที่น่ำสงสยั
หรือมีกำรกระท ำอันก่อให้เกิดควำมไม่น่ำไว้วำงใจซึ่งอำจเป็นภัยต่อควำมมัน่คงและ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ ให้ย้ำยผู้นัน้ออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่นัน้โดยเร็วและพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป โดยใหร้ำยงำนองคก์ำรรกัษำควำมปลอดภยัทรำบดว้ย 

กำรตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคล ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

 

 
๑๖๔ ข้อ ๒๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๕ ข้อ ๒๖ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๖ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำ

ควำมปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๖ 

ข้อ ๒๖/๑๑๖๗  หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภยัเกี่ยวกบับุคคลในกรณีผูซ้ึ่งไม่ใช่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัเขำ้มำปฏบิตังิำนในหน่วยงำน
ของรฐั 

 

ขอ้ ๒๗  หน่วยงำนของรฐัต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบประวตัิและพฤติกำรณ์
บุคคลโดยละเอยีด ส ำหรบับุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลทีจ่ะเขำ้ถงึสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำรชัน้ลบัทีสุ่ด หรอืลบัมำก
หรอืกำรรหสั 

(๒) บุคคลที่มีพฤติกำรณ์ หรอืปรำกฏข่ำวสำร หรอืติดต่อกบับุคคล หรอืองค์กำร 

ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ ทีจ่ะเป็นภยัต่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั 

(๓)๑๖๘ บุคคลทีจ่ะไดร้บัมอบหมำยใหป้ฏิบตัหิน้ำที่เกี่ยวขอ้งกบัภำรกจิทีส่ ำคญั
หรอืแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทีส่ ำคญัในหน่วยงำนของรฐั รวมถงึบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ใหป้ฏบิตังิำนเกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิมคี่ำของแผ่นดนิ 

ให้น ำควำมในวรรคสำมและวรรคสี่ของขอ้ ๒๖ มำใช้บงัคบักับกำรตรวจสอบ
ประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคลโดยละเอยีดดว้ย 

 

ข้อ ๒๘๑๖๙  ให้หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัมีหน้ำที่รบัรองควำมไว้วำงใจบุคคล
เพื่อให้เข้ำถึงสิ่งที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรตำมชัน้ควำมลับที่จะได้มอบหมำยให้
ปฏบิตัโิดยยดึถอืผลกำรตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคลนัน้ 

บุคคลใดจะได้รบักำรรบัรองควำมไว้วำงใจ จะต้องผ่ำนกำรอบรมหรอืชี้แจงใน
เรื่องกำรรกัษำควำมปลอดภัยตำมระเบียบนี้เสียก่อน และลงนำมในบนัทึกรบัรองกำร
รกัษำควำมลบัเมื่อเขำ้รบักำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำรกจิหรอืต ำแหน่งหน้ำที ่

ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัอำจรบัรองควำมไวว้ำงใจบุคคล
โดยไม่ตอ้งรอฟังผลกำรตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคลไดต้ำมเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีอยู่ระหว่ำงรอฟังผลกำรตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคลเพื่อ
ว่ำจำ้ง บรรจุหรอืแต่งตัง้บุคคลเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัต ำแหน่งใด ถ้ำจ ำเป็นต้องรบีว่ำจำ้ง 

 
๑๖๗ มำตรำ ๒๖/๑ เพิ่มโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัย

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๘ มำตรำ ๒๗ (๓) แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๙ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๗ 

บรรจุ หรอืแต่งตัง้บุคคลเขำ้ปฏบิตัหิน้ำที่ในต ำแหน่งนัน้โดยด่วน ก็ให้ว่ำจำ้ง บรรจุ หรอื
แต่งตัง้ก่อนได ้โดยมเีงือ่นไขว่ำถำ้ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำผูน้ัน้มคีวำมประพฤตหิรอืมี
ประวตัแิละพฤตกิำรณ์ไม่เหมำะสมใหด้ ำเนินกำรเพื่อใหบุ้คคลนัน้พน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที ่
และใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นกำรมอบหมำยควำมไวว้ำงใจใหบุ้คคลปฏบิตัิหน้ำทีใ่นภำรกจิ
หรอืต ำแหน่งหน้ำทีเ่ป็นกำรชัว่ครำวทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร 

แบบบนัทกึรบัรองกำรรกัษำควำมลบัเมื่อเขำ้รบักำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำรกจิหรอื
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๒๙  ใหห้น่วยงำนของรฐัจดัใหม้ทีะเบยีนควำมไวว้ำงใจของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั
ทุกคนตำมระดบัควำมไวว้ำงใจทีแ่ต่ละคนไดร้บัอนุมตัิ และต้องแก้ไขทะเบยีนควำมไวว้ำงใจ
ใหต้รงตำมใบรบัรองควำมไวว้ำงใจ ตำมต ำแหน่งหน้ำทีข่องบุคคล เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกบับุคคลหรอืมพีฤติกำรณ์ที่สงสยัว่ำบุคคลนั ้นจะไม่เหมำะสมกบัควำมไว้วำงใจที่
ได้รบัอยู่ จะต้องตรวจสอบประวตัิและพฤติกำรณ์บุคคลใหม่และแก้ไขทะเบียนควำม
ไวว้ำงใจทนัท ี

แบบทะเบยีนควำมไวว้ำงใจ และแบบใบรบัรองควำมไวว้ำงใจ ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๓๐๑๗๐  ในกรณีที่หน่วยงำนของรฐัจะมอบหมำยให้บุคคลใดปฏิบตัิหน้ำที่
เกี่ยวกบัสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร บุคคลนัน้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบประวตัิและ
พฤตกิำรณ์บุคคล และใหห้น่วยงำนของรฐัด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มคี ำสัง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแต่งตัง้บุคคลซึ่งไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหป้ฏบิตัิ
หน้ำที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกล่ำวลงใน
ทะเบยีนควำมไวว้ำงใจ 

(๒) มหีนังสอืหรอืใบรบัรองควำมไวว้ำงใจใหเ้ป็นหลกัฐำน เมื่อต้องส่งบุคคลไป
ประชุมหรอืเข้ำร่วมในกิจกำรอื่นใดที่เกี่ยวกบัสิง่ที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรชัน้ลบั
ทีสุ่ด หรอืลบัมำกนอกหน่วยงำนตน้สงักดั 

 

ขอ้ ๓๑  ในกรณีทีบุ่คคลใดจะพน้จำกภำรกจิหรอืต ำแหน่งหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวกบัสิง่ที่
เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

 
๑๗๐ ขอ้ ๓๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๘ 

(๑) ใหห้น่วยงำนของรฐัคดัชื่อออกจำกทะเบยีนควำมไวว้ำงใจ 

(๒) ใหบุ้คคลนัน้คนืขอ้มูลข่ำวสำรกบัหลกัฐำนต่ำง ๆ ให้กบัหวัหน้ำหน่วยงำน
ของรฐัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย หรอืเจำ้หน้ำทีค่วบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๓) ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรฐั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย หรอืเจำ้หน้ำทีค่วบคุม
กำรรกัษำควำมปลอดภยั ชี้แจงใหบุ้คคลนัน้ไดท้รำบถงึควำมเสยีหำยต่อควำมมัน่คงและ
ผลประโยชน์แห่งรฐัในกำรเปิดเผยควำมลบัของทำงรำชกำร และให้บุคคลนัน้ลงชื่อใน
บนัทกึรบัรองกำรรกัษำควำมลบัเมื่อพน้จำกภำรกจิหรอืต ำแหน่งหน้ำทีไ่วเ้ป็นหลกัฐำน 

แบบบนัทกึรบัรองกำรรกัษำควำมลบัเมื่อพน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำรกจิหรอื
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร๑ี๗๑ 

ขอ้ ๓๒  บุคคลทีพ่น้จำกภำรกจิหรอืต ำแหน่งหน้ำทีไ่ปแล้ว เมื่อกลบัเขำ้ท ำงำน
ในภำรกจิหรอืต ำแหน่งหน้ำทีท่ีเ่กีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร ตอ้งตรวจสอบ
ประวตัแิละพฤตกิำรณ์บุคคลใหม่ตำมระเบยีบนี้ 

 

หมวด ๕ 

กำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนที ่
   

 

ข้อ ๓๓๑๗๒  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับสถำนที่โดยก ำหนดมำตรกำรเพื่อพิทักษ์รกัษำให้ควำมปลอดภัยแก่ที่สงวน 
อำคำร และสถำนทีข่องหน่วยงำนของรฐัตลอดจนขอ้มลูขำ่วสำร วสัดุอุปกรณ์ ศูนยข์อ้มูล
สำรสนเทศ ระบบสำธำรณูปโภค เจ้ำหน้ำที่ของรฐัและสิง่อื่นที่หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐั
ก ำหนด ทีอ่ยู่ในอำคำรและสถำนที่ดงักล่ำว ให้พน้จำกกำรโจรกรรม กำรบุกรุก กำรจำร
กรรม กำรก่อวนิำศกรรม กำรก่อกำรรำ้ย หรอืเหตุอื่นใดอนัอำจท ำใหเ้สยีควำมสำมำรถใน
กำรปฏบิตัภิำรกจิของหน่วยงำนของรฐัได ้

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บงัคบักับขอ้มูลข่ำวสำร ศูนย์ขอ้มูลสำรสนเทศ 
และสิง่อื่นซึ่งมิได้อยู่ภำยในอำคำรและสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งด้วย ทัง้นี้ ตำมที่หวัหน้ำ
หน่วยงำนของรฐัก ำหนดโดยค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นแก่กำรปฏบิตัภิำรกจิของหน่วยงำนของ
รฐั 

 
๑๗๑ ขอ้ ๓๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗๒ ขอ้ ๓๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๗๙ 

ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัก ำหนดมำตรกำรเพื่อพิทักษ์รกัษำบุคคลส ำคัญ 
เจำ้หน้ำที่ของรฐัและทรพัย์สนิของรฐั เป็นส่วนหนึ่งในกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบั
สถำนทีต่ำมวรรคหนึ่งเพื่อป้องกนัมใิหผู้ไ้ม่มอี ำนำจหน้ำทีก่ระท ำกำรอื่นใดทีจ่ะท ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยต่อบุคคลส ำคญัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั และทรพัยส์นิของรฐั 

 

ขอ้ ๓๔  ในกำรพจิำรณำเกี่ยวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบัสถำนที่ให้
หน่วยงำนของรฐัค ำนึงถงึภยนัตรำยดงัต่อไปนี้ 

(๑)๑๗๓ ภยนัตรำยที่เกิดจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ อุปัทวเหตุ และปฏิกิรยิำ
เคม ีเช่น พำยุ น ้ำท่วม ฟ้ำผ่ำ แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม ระเบดิและเพลงิไหม ้

(๒) ภยนัตรำยที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ ได้แก่ กำรกระท ำโดยเปิดเผย 
เช่น กำรจลำจล กำรก่อควำมไม่สงบ และกำรโจมตขีองฝ่ำยตรงขำ้ม และกำรกระท ำโดย
ไม่เปิดเผย เช่น กำรโจรกรรม กำรจำรกรรม กำรก่อวนิำศกรรม และกำรก่อกำรรำ้ย 

 

ขอ้ ๓๕  กำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนทีต่อ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท ำแผนกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนที ่
(๒) ก ำหนดมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนที ่
(๓) ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนที ่
 

ข้อ ๓๖  แผนกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่ ให้จัดท ำขึ้นโดย
พจิำรณำถงึสิง่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระดับควำมส ำคญัของหน้ำที่และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนของรัฐซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงกนั 

(๒) สถำนกำรณ์และสภำพแวดลอ้มโดยรอบพืน้ที ่ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมศิำสตรแ์ละ
ท ำเลที่ตัง้ของหน่วยงำนของรัฐ อุดมกำรณ์หรือทัศนคติของประชำชนในพื้นที่นั ้น 
ตลอดจนพฤตกิำรณ์ทีอ่ำจเป็นภยัของฝ่ำยตรงขำ้ม 

(๓) ข่ำวสำร สิง่บอกเหตุ และกำรเตือนภยั ตลอดจนกำรสนับสนุนช่วยเหลือที่
อำจขอรบัจำกหน่วยงำนของรฐัอื่น ๆ 

(๔) จ ำนวนเจำ้หน้ำทีท่ีป่ฏบิตังิำนและเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั ซึ่งขึน้อยู่
กบัขนำดของอำคำร สถำนที ่และพืน้ทีท่ีต่อ้งควบคุมดแูล 

 
๑๗๓ ข้อ ๓๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๐ 

(๕) งบประมำณที่จะใช้ในกำรวำงมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบั
สถำนที ่

(๖) กำรออกแบบก่อสร้ำงที่สงวน อำคำรและสถำนที่ หรอืเครื่องกีดขวำงของ
ทำงรำชกำรทีม่คีวำมส ำคญั หรอืควำมลบัที่ต้องพทิกัษ์รกัษำ ให้ค ำนึงถงึด้ำนกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยั  ทัง้นี้ ใหอ้ยู่ในควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐั 

(๗) กำรตดิต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำนของรฐันัน้ และกบัหน่วยงำนของรฐัอื่น  ๆ

(๘) กำรรำยงำนผลกำรส ำรวจหรอืกำรตรวจสอบกำรรกัษำควำมปลอดภยัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

หน่วยงำนของรฐัต้องจัดให้มีกำรทบทวนและซักซ้อมแผนกำรรักษำควำม
ปลอดภยัเกีย่วกบัสถำนทีต่ำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้๑๗๔ 

 

ขอ้ ๓๗  มำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบัสถำนที่ ให้หน่วยงำนของรฐั
พจิำรณำด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดพื้นที่ที่มกีำรรกัษำควำมปลอดภัย โดยก ำหนดขอบเขตที่แน่ชดัใน
กำรควบคุมกำรเขำ้และออก 

(๒) ใช้เครื่องกีดขวำง เพื่อป้องกัน ขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลและ
ยำนพำหนะทีไ่ม่มสีทิธเิขำ้ไปในพืน้ทีท่ีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๓) ใหแ้สงสว่ำงเพื่อปกป้องพืน้ทีท่ีม่คีวำมส ำคญั และเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ตรวจสอบพืน้ที ่

(๔) จดัให้มีระบบสญัญำณเตือนภยัส ำหรบัตรวจและเตือนให้ทรำบ เมื่อมกีำร
เขำ้ใกลห้รอืกำรล่วงล ้ำเขำ้มำในพืน้ทีท่ีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๕) ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบให้ทรำบว่ำเป็นบุคคลที่ได้รบัอนุญำตให้ผ่ำน
เขำ้พืน้ทีท่ีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยั พืน้ทีค่วบคุม หรอืพืน้ทีห่วงหำ้ม 

(๖) ควบคุมยำนพำหนะ เพื่อใหท้รำบว่ำยำนพำหนะใดไดร้บัอนุญำตใหผ้่ำนเขำ้
ในพืน้ทีท่ีม่กีำรควบคุมและมบีนัทกึเป็นหลกัฐำนกำรเขำ้และออก 

(๗) จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัสถำนที ่ประกอบดว้ย เจำ้หน้ำทีเ่วร
รกัษำควำมปลอดภัยประจ ำวัน นำยตรวจเวรรักษำควำมปลอดภัยประจ ำวัน ยำม
รกัษำกำรณ์และเจำ้หน้ำทีอ่ื่น ๆ เพื่อใหก้ำรรกัษำควำมปลอดภยัมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 
๑๗๔ ขอ้ ๓๖ วรรคสอง เพิม่โดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๘๑ 

(๘) ป้องกันอคัคีภัย โดยต้องวำงแผนและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎกระทรวง และมตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจนค ำสัง่ของทำงรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ 

(๙)๑๗๕ จดัใหม้อุีปกรณ์เกีย่วกบัมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัตำมควำมจ ำเป็น
ในกำรปฏบิตัภิำรกจิของหน่วยงำนของรฐั 

 

ข้อ ๓๘  ให้หน่วยงำนของรฐัจดัให้มีกำรส ำรวจและกำรตรวจสอบกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัเกี่ยวกบัสถำนที่ตำมควำมเหมำะสม โดยขอค ำแนะน ำจำกองค์กำรรกัษำ
ควำมปลอดภยั 

 

หมวด ๖ 

กำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบั 

   
 

ขอ้ ๓๙  ในหมวดนี้ 
“กำรประชุมลบั” หมำยควำมว่ำ กำรร่วมปรกึษำหำรอืเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่เป็น

ควำมลบัของทำงรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงกำรหำขอ้ยุต ิขอ้พจิำรณำ ควำมเห็น 
กำรอภปิรำย กำรบรรยำย กำรบรรยำยสรุป และเหตุกำรณ์ทีป่รำกฏในกำรประชุมลบันัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๔๐  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำร
ประชุมลบั โดยก ำหนดมำตรกำรเพื่อพทิกัษ์รกัษำสิง่ที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรที่
ปรำกฏในกำรประชุมลบัไม่ใหม้กีำรรัว่ไหล รบกวน ขดัขวำงกำรประชุม หรอืถูกจำรกรรม 
รวมทัง้คุม้ครองบุคคลและสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมลบันัน้จำกกำรก่อวนิำศกรรม 

 

ข้อ ๔๑  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของเรื่องที่จะมีกำรประชุมลับเป็น
ผู้ร ับผิดชอบจัดประชุมและรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรประชุมนั ้น หรืออำจ
มอบหมำยใหบุ้คคลทีเ่หมำะสมเป็นผูด้ ำเนินกำรแทนได ้

ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัหรือผู้ได้รับมอบหมำยให้รกัษำควำมปลอดภัย 
ในกำรประชุมลบัแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีค่วบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบั และ
นำยทะเบยีนขอ้มลูข่ำวสำรลบั รวมทัง้แจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมกำรประชุมและผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง
ทกุฝ่ำยทรำบ 

 

 
๑๗๕ ข้อ ๓๗ (๙) เพิ่มโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัย

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๘๒ 

ขอ้ ๔๒  ในกรณีที่ผู้เข้ำประชุมแต่ละฝ่ำยจ ำเป็นต้องวำงมำตรกำรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภัยเฉพำะในฝ่ำยตนแล้ว กำรวำงมำตรกำรดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับ
มำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับตำมระเบียบนี้  และให้แต่งตัง้
เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัของฝ่ำยนัน้ขึน้เพื่อท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนในเรื่องกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยักบัเจำ้หน้ำทีค่วบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบั 

 

ข้อ ๔๓  กำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับต้องค ำนึงถึงหลักกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมลับ ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบประวัติและ
พฤติกำรณ์บุคคล พร้อมทัง้ได้รับควำมไว้วำงใจให้เข้ำถึงควำมลับในกำรประชุมนั ้น  
และกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภัย 
ในกำรประชุมลบันัน้ ส ำหรบัผูท้ีไ่ม่มอี ำนำจหน้ำที ่ตอ้งไม่ไดร้บัทรำบหรอืครอบครองสิง่ทีเ่ป็น
ควำมลบัของทำงรำชกำรในกำรประชุม 

(๒) ห้ำมน ำเครื่องมือสื่อสำร วสัดุอุปกรณ์ หรอืเครื่องบนัทกึภำพหรอืเสยีงเขำ้
ไปในสถำนทีป่ระชุม และตอ้งไม่น ำเครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ หรือขอ้มูลข่ำวสำรใด ๆ ออก
นอกสถำนทีป่ระชุมนัน้ 

 

ข้อ ๔๔  กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับ ให้หน่วยงำนของรัฐ
พจิำรณำด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดพืน้ทีท่ีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๒) ด ำเนินกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๓) ประสำนงำนกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๔) ก ำหนดวธิปีฏบิตัติ่อผูม้ำตดิต่อ 

(๕) แถลงขำ่วต่อสื่อมวลชน 

(๖) บรรยำยหรอืบรรยำยสรุปเรื่องทีเ่ป็นควำมลบั 

 

ข้อ ๔๕  กำรก ำหนดพื้นที่ที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับ 
ประกอบดว้ยสิง่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดอำณำเขตที่ใช้ในกำรประชุมลบั ที่ท ำกำรของผู้เขำ้ประชุมลบัและ
สถำนทีท่ีใ่ช้เกบ็รกัษำสิง่ที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร และจดัใหม้มีำตรกำรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมไวล่้วงหน้ำก่อนเปิดกำรประชุมลบั 
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๑๘๓ 

(๒) ก ำหนดใหม้บีตัรผ่ำนหรอืป้ำยแสดงตนส ำหรบัใชค้วบคุมบุคคล หลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัใินกำรก ำหนดพืน้ทีท่ีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบัตำมวรรคหนึ่ง 
ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกี่ยวกบัสถำนที ่

 

ข้อ ๔๖  เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับต้อง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจตรำและตรวจสอบทำงเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่ก ำหนดให้มกีำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัทัง้หมดอย่ำงละเอยีดก่อนวนัเปิดประชุมลบัและระหว่ำงกำรประชุมลบั 

(๒) ในกรณีที่กำรประชุมลบันัน้มีควำมส ำคัญมำก หน่วยงำนของรฐัอำจขอ
ควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรรกัษำควำมปลอดภัยได้ หลงัจำกที่องค์กำรรกัษำควำม
ปลอดภัยตรวจสอบแล้ว ให้ส่งมอบควำมรบัผิดชอบในพื้นที่นัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
แก่เจำ้หน้ำทีค่วบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบัหรอืผูแ้ทนหน่วยงำนนัน้ 

กำรปฏบิตัติ่อสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร กำรควบคุมดูแลกำรประชุมลบั 
กำรท ำลำยข้อมูลข่ำวสำรลับที่ไม่ใช้แล้ว ให้อยู่ในควำมดูแลของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำร
รกัษำควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบัและนำยทะเบยีนขอ้มลูขำ่วสำรลบั 

 

ขอ้ ๔๗  ในกรณีทีม่ผีูม้ำตดิต่อกบัผูเ้ขำ้ประชุมในกำรประชุมลบั ผูร้บัผดิชอบจดั
ประชุมตอ้งจดัใหม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้ ๓๗ (๕) และขอ้ ๔๕ (๒) โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๔๘  กรณีจ ำเป็นตอ้งมกีำรแถลงขำ่วเกีย่วกบักำรประชุมลบั ใหผู้ร้บัผดิชอบ
จดัประชุมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัสถำนที่ทีใ่ชแ้ถลงข่ำวขึน้โดยเฉพำะ และควรอยู่นอกพื้นทีท่ี่มกีำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัในกำรประชุมลบั 

(๒) ก ำหนดให้ผูแ้ถลงข่ำว หวัขอ้ที่จะน ำแถลง และขอ้มูลข่ำวสำรทีจ่ะเผยแพร่
ต้องได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมลบัก่อน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมลบัมอบหมำยให้มีผู้แถลง
ขำ่วหลำยคน ผูแ้ถลงขำ่วแต่ละคนตอ้งแถลงเฉพำะเรื่องทีต่นไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมลบั
เทำ่นัน้ 

(๓) ควบคุมให้กำรแถลงข่ำวหรอืกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผู้เข้ำรบัฟัง
เป็นไปดว้ยควำมเหมำะสม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๔ 

ขอ้ ๔๙  ในกรณีที่เป็นกำรบรรยำยหรอืกำรบรรยำยสรุปเรื่องที่เป็นควำมลบั
นอกจำกจะต้องปฏิบตัิตำมมำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลบัแล้ว 
ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ก ำหนดชัน้ควำมลับของกำรบรรยำยหรือกำรบรรยำยสรุป โดยถือตำมชัน้
ควำมลบัทีส่งูสุดในขอ้มลูขำ่วสำร หรอืสิง่ทีใ่ชป้ระกอบกำรบรรยำยหรอืกำรบรรยำยสรุปนัน้ 

(๒) ก ำหนดให้ผูเ้ขำ้รบัฟังทุกคนต้องได้รบัควำมไวว้ำงใจให้เขำ้ถึงชัน้ควำมลบั
ของกำรบรรยำยหรอืกำรบรรยำยสรุปนัน้ 

(๓) เมื่อเริม่และสิน้สุดกำรบรรยำยหรอืกำรบรรยำยสรุป ผูบ้รรยำยต้องแจง้ให้ 
ผู้เขำ้รบัฟังรบัทรำบชัน้ควำมลบัของกำรบรรยำย และเน้นย ้ำให้ด ำเนินกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัต่อสิง่ทีไ่ดร้บัฟังจำกกำรบรรยำยหรอืกำรบรรยำยสรุปนัน้ 

 

หมวด ๗ 

กำรละเมดิกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

   
 

ขอ้ ๕๐๑๗๖  ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรฐัก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกนักำรละเมดิ 
ฝ่ำฝืน หรอืละเลยไม่ปฏิบตัิตำมมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่ก ำหนดไว้ จะโดย
เจตนำหรอืไม่กต็ำม อนัเป็นเหตุใหส้ิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำรรัว่ไหล หรอืเป็นเหตุ
ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืวสัดุอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของรฐัไดร้บัควำมเสยีหำย 

 

ขอ้ ๕๑  ให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้พบเห็นหรอืทรำบ หรอืสงสยัว่ำจะมีหรือมีกำร
ละเมดิมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยั รบีด ำเนินกำรเบื้องตน้เพื่อลดควำมเสยีหำยให้
เหลอืน้อยทีสุ่ดและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอืเจำ้หน้ำทีค่วบคุมกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
หรอืเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ หรอืแจง้เจำ้ของเรื่องเดมิทรำบโดยเรว็ทีสุ่ด 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับกำรรกัษำควำมปลอดภัยทำงระบบ
เครอืข่ำยคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศด้วย และให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำร
รกัษำควำมปลอดภัย หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบ เพื่อให้ประสำนหน่วยงำนของรฐัที่
ร ับผิดชอบโดยตรง หรือหน่วยงำนเอกชนที่ได้รับมอบหมำยหรือเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรในทนัททีีเ่ผชญิเหตุ๑๗๗ 

 

 
๑๗๖ ขอ้ ๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗๗ ขอ้ ๕๑ วรรคสอง เพิม่โดยระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยั

แห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๕ 

ข้อ ๕๒  ให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรรักษำควำมปลอดภัยหรือเจ้ำหน้ำที่
ผูร้บัผดิชอบ ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำรวจและตรวจสอบควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดมำตรกำร 
กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

(๒) ด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืลดควำมเสยีหำยใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

(๓) ส ำรวจตรวจสอบและคน้หำสำเหตุแห่งกำรละเมดิมำตรกำรกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัตลอดจนจุดอ่อนและขอ้บกพร่องต่ำง ๆ 

(๔) ด ำเนินกำรแก้ไขมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัใหร้ดักุมยิง่ขึน้ เพื่อป้องกนั
มใิหม้กีำรละเมดิมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเกดิขึน้อกี 

(๕) รำยงำนรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรละเมดิมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยั
ต่อผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หำกมีข้อมูลข่ำวสำรลบัสูญหำยให้รำยงำนและบนัทึก 
ลงในทะเบยีนควบคุมขอ้มลูขำ่วสำรลบัดว้ย 

(๖)๑๗๘ หำกปรำกฏหลักฐำนหรือข้อสงสัยว่ำเกิดกำรจำรกรรม กำรก่อ
วนิำศกรรม หรอืกำรรัว่ไหลซึ่งสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร ใหร้ำยงำนและขออนุมตัิ
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ เพื่อแจง้เรื่องใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจหน้ำทีใ่นดำ้นกำรสบืสวน
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

ข้อ ๕๓  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕๒ แล้ว ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจง้ใหห้น่วยงำนของรฐัซึ่งเป็นเจำ้ของเรื่องเดมิหรอืเจำ้ของสถำนทีห่รอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทรำบทนัท ี

(๒) สอบสวนเพื่อให้ทรำบว่ำผู้ใดเป็นผู้ละเมดิและผู้ใดเป็นผู้รบัผิดชอบต่อกำร
ละเมดินัน้ 

(๓) พจิำรณำแกไ้ขขอ้บกพร่องและป้องกนัมใิหเ้หตุกำรณ์เช่นนัน้เกดิขึน้ซ ้ำอกี 

(๔) พิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษตำมกฎหมำยต่อผู้ละเมิดมำตรกำรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัหรอืผูจ้ะละเมดิ และผูร้บัผดิชอบต่อกำรละเมดินัน้ 

 

 
๑๗๘ ข้อ ๕๒ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๖ 

ข้อ ๕๔  ให้หน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องเดิมหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) พจิำรณำว่ำสมควรลดหรอืยกเลกิชัน้ควำมลบัของสิง่ทีเ่ป็นควำมลบัของทำง
รำชกำรนัน้หรอืไม่ 

(๒) ขจดัควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรละเมดิมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยั
ทีจ่ะมตี่อควำมมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั ในกำรนี้ อำจต้องเปลี่ยนนโยบำยและแผน
พรอ้มทัง้ปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีเ่หน็สมควร 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๕๕  ให้สิง่ที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำรที่มอียู่ก่อนตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสิง่ที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร
ตำมระเบยีบนี้ 

บรรดำหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั
ที่ได้ก ำหนดไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บงัคับต่อไป จนกว่ำจะได้มีกำร
ก ำหนดขึน้ใหม่ตำมระเบยีบนี้ 

แบบเอกสำรต่ำง ๆ  ตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแหง่ชำต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 
ซึง่มอียู่ก่อนระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต้่อไปจนกว่ำจะมกีำรก ำหนดแบบตำมระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๓ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๗ 

ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔๑๗๙ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 
 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรกัษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘๐ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒๕  บรรดำหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำควำม
ปลอดภยัรวมทัง้แบบเอกสำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไวต้ำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำ
ดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ให้มผีลใช้
บงัคบัต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะไดม้กีำรก ำหนดขึน้ใหม่
ตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบนี้ 
 

 
๑๗๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๖๗ ง/หน้ำ ๑/๑๗ มถิุนำยน ๒๕๕๔ 
๑๘๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๘๕ ง/หน้ำ ๑/๒๒ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๘๘ 

ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 
เรื่อง ก ำหนดกำรมอบอ ำนำจส ำหรบักำรปฏบิตัริำชกำรทีแ่ตกต่ำงจำกมำตรำ ๒๓ (๑) 
แห่งพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ๑๘๑ 

   
 

เพื่อใหก้ำรมอบอ ำนำจใหป้ฏบิตัริำชกำรแทนบำงเรื่องในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเป็นไป
โดยเหมำะสมกบัสภำพกำรปฏบิตัริำชกำรของจงัหวดั 

 

อำศยัอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓ วรรคสอง แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ย
กำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบ
อ ำนำจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรออกประกำศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกบัรำชกำรของส่วนรำชกำรใด ใหผู้ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัเป็นผู้ปฏิบตัิรำชกำรแทน และมส่ีวนรำชกำรนัน้ปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ในจงัหวดั ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัอำจมอบอ ำนำจใหร้องผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนได ้ใน
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

 

๑. กำรแต่งตัง้ผูร้กัษำรำชกำรแทนตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

๒. กำรสั ง่ ให้ข้ำรำชกำรรักษ ำกำรในต ำ แห น่งตำมมำตรำ  ๖๘  แห่ ง
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

๓. กำรใช้รถรำชกำรตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ของผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดั หรอื
หวัหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในจงัหวดั 

 

๔. กำรน ำรถรำชกำรไปเกบ็รกัษำทีอ่ื่นตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำดว้ย
รถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ของส่วนรำชกำรส่วนกลำงทีป่ฏบิตัหิน้ำที่
อยู่ในจงัหวดั 

 

 
๑๘๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนพเิศษ ๑๑๕ ง/หน้ำ ๕๓/๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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๑๘๙ 

๕. กำรอนุมัติให้เข้ำรับกำรศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ 
ต่ำงประเทศ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ปฏิบตัิกำรวจิยั และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดั หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่
ในจงัหวดั 

 

๖. กำรลงนำมรบัรองในแบบค ำขอมบีตัรประจ ำตวัผูไ้ด้รบัพระรำชทำนเหรยีญ
พทิกัษ์เสรชีนและเหรยีญรำชกำรชำยแดน ตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน กำร
ประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรยีญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และกำรเรยีก
เหรยีญกบับตัรประจ ำตวัผูไ้ดร้บัพระรำชทำนเหรยีญพทิกัษ์เสรชีนคนื พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ใน
จงัหวดั 

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วษิณุ  เครอืงำม 
รองนำยกรฐัมนตร ี
ประธำน ก.พ.ร 
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๑๙๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

ลกัษณะปกครองทอ้งที ่
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗๑ 

   
 

มพีระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรมหำวชริำวุธ พระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ด ำรัสเหนือเกล้ำฯ ให้ประกำศทรำบทัว่กันว่ำ เมื่อในรัชกำลแห่งสมเด็จ 
พระบรมชนกนำรถ พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจำ้อยู่หวั ไดท้รงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้ตัง้พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ พระพุทธศกัรำช ๒๔๔๐ และได้ใช้
พระรำชบญัญตันิัน้เป็นแบบแผนวธิปีกครองทัว่พระรำชอำณำจกัร อนัอยู่ภำยนอกจงัหวดั
กรุงเทพฯ มำจนบัดนี้  พระรำชบัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองรำษฎร ซึ่งตัง้ขึ้น
ภำยหลงัต่อมำ ได้ยดึพระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่นี้ เป็นหลกัอีกเป็นอนัมำก 
เพรำะฉะนัน้พระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ นับว่ำเป็นพระรำชบญัญัติส ำคัญ 
ในกำรปกครองพระรำชอำณำจกัรอย่ำงหนึ่ง 

 

ตัง้แต่ไดต้รำพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ในพระพุทธศกัรำช ๒๔๔๐ มำ 
วธิีปกครองพระรำชอำณำจักรได้จดักำรเปลี่ยนแปลงด ำเนินมำโดยล ำดับหลำยอย่ำง  
ทรงพระรำชด ำริเห็นว่ำ ถึงเวลำอนัสมควรที่จะแก้ไขพระรำชบญัญัติลกัษณะปกครอง
ท้องที่ให้ตรงกับวิธีกำรปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ใหแ้ก้ไขพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่รตันโกสนิทรศก ๑๑๖ ของเดมิ แห่งใดที่
ยงัใชไ้ดใ้หค้งไว ้แห่งใดทีเ่ก่ำเกนิกว่ำวธิปีกครองทุกวนันี้ กแ็กไ้ขใหต้รงกบัเวลำรวบรวม
ตรำเป็นพระรำชบญัญตัไิว ้สบืไปดงันี้ 

 

หมวดที ่๑ 

ว่ำดว้ยนำมและกำรใชพ้ระรำชบญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗” 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๓๑/-/หน้ำ ๒๒๙/๑๗ กรกฎำคม ๒๔๕๗ 
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๑๙๑ 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ ตัง้แต่วนัประกำศแล้วใหใ้ชท้ัว่ทุกมณฑล เวน้แต่
ในจงัหวดักรุงเทพฯ ชัน้ใน และเมื่อใช้พระรำชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระรำชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่รตันโกสนิทรศก ๑๑๖ เสยี ใชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทนสบืไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำพระรำชก ำหนดกฎหมำยแต่ก่อน บทใดข้อควำมขดักับ
พระรำชบญัญตันิี้ ใหย้กเลกิกฎหมำยบทนัน้ตัง้แต่วนัทีไ่ดใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ไป 

กำรยกเลกิต ำแหน่งก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนันและ
ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น จะกระท ำมไิด๒้ 

 

มำตรำ ๔  อ ำนำจหน้ำที่สมุหเทศำภิบำล ซึ่งกล่ำวต่อไปในพระรำชบญัญัตินี้ 
ส่วนในมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของเสนำบดีกระทรวงนครบำล หรือ
ข้ำรำชกำรผู้ ใหญ่ ในกระทรวงนครบำล ซึ่ งเสนำบดีกระทรวงนครบำล จะได้รับ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้มีอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะกำรนัน้ ๆ อีกประกำรหนึ่ง 
ควำมทีก่ล่ำวต่อไปในพระรำชบญัญตันิี้ แห่งใดมใีจควำมว่ำ สมุหเทศำภบิำลจะท ำไดด้ว้ย
อนุมัติของเสนำบดี ใจควำมอันนี้ไม่ต้องใช้ในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เพรำะหน้ำที่
สมุหเทศำภิบำลและเสนำบดีในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู่ในต ำแหน่งเสนำบดี
กระทรวงนครบำล 

 

มำตรำ ๕  ใหเ้สนำบดผีูบ้ญัชำกำรปกครองท้องทีม่อี ำนำจที่จะตัง้กฎขอ้บงัคบั 
ส ำหรบัจดักำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ ถ้ำและกฎนัน้ไดร้บัพระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำต และประกำศในหนังสอืรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ กใ็หถ้อืว่ำเป็นเหมอืนส่วนหนึ่ง
ในพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖  ในกำรทีจ่ะก ำหนดเขตหมูบ่ำ้นและต ำบลทัง้ปวงในหวัเมอืงใด ใหผู้ว้่ำ
รำชกำรเมอืงนัน้ เมื่อไดอ้นุมตัขิองสมุหเทศำภบิำลแล้ว มอี ำนำจทีจ่ะก ำหนดได ้และกำร
ทีจ่ะก ำหนดเขตอ ำเภอนัน้กใ็ห้สมุหเทศำภิบำลมอี ำนำจที่จะก ำหนดได ้เมื่อได้รบัอนุมตัิ
ของเสนำบดกีระทรวงมหำดไทยแลว้ ฉะนัน้ ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เสนำบดกีระทรวงนคร
บำลก ำหนดไดเ้ดด็ขำด 

 

 
๒ มำตรำ ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๑๙๒ 

หมวดที ่๒ 

ว่ำดว้ยวธิอีธบิำยศพัทท์ีใ่ชใ้นพระรำชบญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๗  ศพัทว์่ำ บำ้น และเจำ้บำ้น ซึง่กล่ำวในพระรำชบญัญตันิี้ ใหพ้งึเขำ้ใจ
ดงันี้ คอื 

ขอ้ ๑ ศพัท์ว่ำ บ้ำน นัน้ หมำยควำมว่ำ  เรอืนหลงัเดยีวกต็ำม หลำยหลงักต็ำม 
ซึง่อยู่ในเขตทีม่เีจำ้ของเป็นอสิระส่วนหนึ่ง นับในพระรำชบญัญตันิี้ว่ำ บ้ำนหนึ่ง หอ้งแถว 
และแพ หรือเรอืช ำซึ่งจอดประจ ำอยู่ที่ใด ถ้ำมีเจ้ำของหรือผู้เช่ำครอบครองเป็นอิสระ
ต่ำงหำกหอ้งหนึ่ง หลงัหนึ่ง ล ำหนึ่ง หรอืหมู่หนึ่ง ในเจำ้ของหรอืผูเ้ช่ำคนหนึ่งนัน้ กน็ับว่ำ
บำ้นหนึ่งเหมอืนกนั 

ขอ้ ๒ ศพัทว์่ำ เจำ้บำ้น นัน้ หมำยควำมว่ำผูอ้ยู่ปกครองบ้ำน ซึง่ไดว้่ำมำแลว้ใน
ข้อก่อน จะครอบครองด้วยเป็นเจ้ำของก็ตำม ด้วยเป็นผู้เช่ำก็ตำม ด้วยเป็นผู้อำศัย 
โดยชอบดว้ยกฎหมำยกต็ำม นับตำมพระรำชบญัญตันิี้ว่ำเป็นเจำ้บำ้น 

ขอ้ ๓ วดั โรงพยำบำล โรงทหำร โรงเรยีน เรอืนจ ำ ทีท่ ำกำรไปรษณีย์ สถำนีรถไฟ 
สถำนที่ต่ำง ๆ ของรฐับำล อยู่ในควำมปกครองของหัวหน้ำในที่นัน้ ไม่นับเป็นบ้ำน 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมวดที ่๓ 

ว่ำดว้ยลกัษณะปกครองหมู่บำ้น 

   
 

ตอน ๑ 

กำรตัง้หมู่บำ้น 

   
 

มำตรำ ๘  บ้ำนหลำยบ้ำนอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในควำมปกครอง 
อนัเดยีวกนัได้ ให้จดัเป็นหมู่บ้ำนหนึ่ง ลกัษณะที่ก ำหนดหมู่บ้ำนตำมพระรำชบญัญตัินี้  
ใหถ้อืควำมสะดวกแก่กำรปกครองเป็นประมำณ คอื 

ขอ้ ๑ ถำ้เป็นทีม่คีนอยู่รวมกนัมำก ถงึจ ำนวนบ้ำนน้อย ใหถ้อืเอำจ ำนวนคนเป็น
ส ำคญัประมำณรำว ๒๐๐ คน เป็นหมู่บำ้นหนึ่ง 

ขอ้ ๒ ถ้ำเป็นที่ผู้คนตัง้บ้ำนเรอืนอยู่ห่ำงไกลกัน ถึงจ ำนวนคนจะน้อย ถ้ำและ
จ ำนวนบำ้นไม่ต ่ำกว่ำ ๕ บำ้นแลว้ จะจดัเป็นหมู่บำ้นหนึ่งกไ็ด ้
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๑๙๓ 

ตอน ๒ 

กำรแต่งตัง้ผูใ้หญบ่ำ้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บำ้น 

กำรออกจำกต ำแหน่งของผูใ้หญบ่ำ้น และผูช้ว่ยผูใ้หญ่บำ้น๓ 

   
 

มำตรำ ๙๔  ในหมู่บ้ำนหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
ฝ่ำยปกครอง หมู่บ้ำนละสองคน เวน้แต่หมู่บ้ำนใดมคีวำมจ ำเป็นต้องมมีำกกว่ำสองคน  
ใหข้ออนุมตักิระทรวงมหำดไทย 

ในหมู่บ้ำนใด ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเห็นสมควรให้มผีู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำ
ควำมสงบ กใ็หม้ไีดต้ำมจ ำนวนทีก่ระทรวงมหำดไทยจะเหน็สมควร 

ผู้ใหญ่บ้ำนจะได้รบัเงินเดือน แต่มิใช่จำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือน  
ส่วนผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบและผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง จะไดร้บัเงนิ
ตอบแทนตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด๕ 

 

มำตรำ ๑๐๖  ผูใ้หญ่บำ้นมอี ำนำจหน้ำทีป่กครองบรรดำรำษฎรทีอ่ยู่ในเขตหมู่บำ้น 

 

มำตรำ ๑๑๗  รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกผู้ใหญ่บ้ำนต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีสญัชำติไทยและมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัที่ ๑ มกรำคม  
ของปีทีม่กีำรเลอืก 

 
๓ ตอน ๒ กำรแต่งตัง้ผูใ้หญ่บำ้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น กำรออกจำกต ำแหน่งของผูใ้หญ่บำ้น และ

ผู้ช่ วยผู้ ให ญ่ บ้ ำน  แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้อ งที่  (ฉบับที่  ๒ )  
พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 

๔ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวนัที่ ๓ เมษำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 

๕ พระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ฯ ได้บญัญัติให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้รบัเงนิเดือน
จ ำก รัฐ  แ ต่ มิ ใช่ จ ำก เงิน งบ ป ระม ำณ ป ระ เภ ท เงิน เดื อ น  แ ล ะอ ยู่ ใน บั งคับ บัญ ช ำข อ ง 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั จึงย่อมเข้ำใจได้ว่ำตำมกฎหมำย ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน มีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของรฐั  
ซึ่งต้องห้ำมมิให้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำจังหวัดในจังหวัดนัน้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๕/๒๔๙๘  โปรดดู เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๗/๒๔๙๙ เพิม่) 

๖ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  ๒) 
พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 

๗ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙๔ 

(๒) ไม่เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๓) ไม่เป็นคนวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๔) มภีูมลิ ำเนำหรอืถิ่นที่อยู่ประจ ำ และมชีื่อในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบยีนรำษฎรในหมู่บำ้นนัน้ตดิต่อกนัมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสำมเดอืนจนถงึวนัเลอืก 

 

มำตรำ ๑๒๘  ผูท้ีจ่ะไดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำนต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

(๑)๙ มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) อำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิหำ้ปีบรบิูรณ์ในวนัรบัเลอืก 

 
๘ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ ๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กำรลำ้งมลทนิตำมพระรำชบญัญตัลิำ้งมลทนิในวโรกำสทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิรริำชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ถือว่ำผู้นัน้มิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีควำมผิดนัน้ ๆ แต่กำรกระท ำอันเป็นควำมผิดยงัคงมีอยู่โดยมิได้ถูกลบล้ำงไปด้วย หำกมี
พฤตกิรรมใดที่เข้ำลกัษณะต้องหำ้มกำรเป็นก ำนันหรอืผู้ใหญ่บ้ำนตำมมำตรำ ๑๒ ย่อมเป็นเหตุใหอ้อก
จำกต ำแหน่งก ำนันและผูใ้หญ่บำ้นได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๕๗/๒๕๔๑) 

๙ กำรได้สญัชำตไิทยของบุคคลเป็นไปตำมข้อเทจ็จรงิในขณะที่บุคคลนัน้เกดิตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบญัญัติสญัชำต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ แม้ภำยหลงัประกำศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ จะได้ถอนสญัชำติไทยของบุคคลที่เกิดใน
รำชอำณำจกัรบำงประเภทตำมมำตรำ ๗ ซึ่งเป็นกำรถอนสญัชำตไิทยของบุคคลโดยผลของกฎหมำย 
มไิด้กระทบต่อข้อเท็จจรงิว่ำบุคคลนัน้เป็นผู้เกิดในรำชอำณำจกัร เมื่อต่อมำกฎหมำยมีกำรแก้ไขโดย
ก ำหนดใหบุ้คคลทีเ่คยมสีญัชำตไิทยเพรำะเกดิในรำชอำณำจกัรไทยแต่ถูกถอนสญัชำตไิทยตำมประกำศ
ของคณะปฏิวตัิฯ ให้ได้สญัชำติไทยแล้ว กรณีจึงต้องถือว่ำบุคคลดงักล่ำวได้สญัชำติไทยโดยกำรเกิด 
และเป็นผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมมำตรำ ๑๒ (๑) 

บุคคลอำจได้สญัชำติไทยโดยกำรเกิดโดยผลของกฎหมำยที่ประกำศใช้ในภำยหลงัได ้
ประกอบกับกำรได้สญัชำติไทยของบุคคลตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติสญัชำติ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผลโดยตรงจำกขอ้เทจ็จรงิทีว่่ำบุคคลนัน้เป็นผูเ้กดิในรำชอำณำจักร กรณีถอืไดว้่ำเป็นผู้
มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิและมคีุณสมบตัทิีจ่ะได้รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมมำตรำ ๑๒ (๑) (ควำมเหน็
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๖/๒๕๕๒) 
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๑๙๕ 

(๓)๑๐ มีภูมิล ำเนำหรอืถิ่นที่อยู่เป็นประจ ำและมีชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำย 
วำ่ดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรในหมู่บ้ำนนัน้ตดิต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีจนถงึวนัเลอืก
และเป็นผูท้ีป่ระกอบอำชพีเป็นหลกัฐำน 

(๔) เป็นผูเ้ลื่อมใสในกำรปกครองตำมรฐัธรรมนูญดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

(๕) ไม่เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๖) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ วิกลจริต  
จิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ ติดยำเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตำมที่รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๗) ไม่เป็นสมำชกิรฐัสภำ สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ขำ้รำชกำร
กำรเมอืง ขำ้รำชกำรประจ ำ พนักงำน เจำ้หน้ำที่ หรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐั หรอื
ของรฐัวสิำหกจิ หรอืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืลูกจำ้งของส่วนรำชกำร หรอื
ลูกจำ้งของเอกชนซึง่มหีน้ำทีท่ ำงำนประจ ำ 

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทำงพำลหรือทำงทุจริต หรือเสื่อมเสีย
ในทำงศลีธรรม 

(๙)๑๑ ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของ
รฐั รฐัวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะทุจรติต่อหน้ำที่ และยงัไม่พ้น
ก ำหนดเวลำสบิปีนับแต่วนัถูกใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก 

 
๑๐ แม้ว่ำบ้ำนที่อยู่จะถูกรื้อถอนไปแล้ว แต่เมื่อนำยทะเบียนยังมิได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำย  

เลขประจ ำบ้ำนและทะเบียนบ้ำนออก ก็ยงัคงมีผลเป็นทะเบียนบ้ำนตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  ดงันัน้ ทะเบยีนบ้ำนจงึยงัเป็นเอกสำรรำชกำรที่ใชเ้ป็นหลกัฐำนได ้เมื่อปรำกฏว่ำ
ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีจนถึงวันเลือกตัง้ จึงท ำให้ไม่เป็น 
ผูข้ำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มกำรเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมมำตรำ ๑๒ (๓) (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๑/๒๕๕๒) 

๑๑ พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ มิได้นิยำมค ำว่ำ “ยำเสพติด” ไว้โดยเฉพำะ  
จงึต้องพจิำรณำจำกกฎหมำยฉบบัต่ำง ๆ ที่มสีำระส ำคญัเกี่ยวกบัยำเสพติด ซึ่งปรำกฏว่ำ “ยำเสพตดิ” 
หมำยควำมว่ำ ยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ วตัถุออกฤทธิต์ำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสำท และสำรระเหยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัสำรระเหย  
ดงันัน้ กำรที่ผู้สมคัรรบัเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนเคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผดิฐำนขำย 
เมทแอมเฟตำมนีอนัเป็นวตัถุออกฤทธิต์ำมพระรำชบญัญตัวิตัถอุอกฤทธิต์่อจติและประสำท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ในขณะนั ้น ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่เมทแอมเฟตำมีนจะถูกประกำศให้เป็นยำเสพติดให้โทษตำม
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) จึงเป็นผู้เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำ
ควำมผดิเกี่ยวกบักฎหมำยว่ำด้วยยำเสพตดิ ท ำใหเ้ป็นผู้มลีกัษณะต้องห้ำมในกำรที่จะได้รบัเลอืกเป็น
ผูใ้หญบ่ำ้นตำมมำตรำ ๑๒ (๑๑) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๐๖/๒๕๕๔) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๙๖ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำ
สบิปีนับแต่วนัพน้โทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดว่ำกระท ำผดิเกีย่วกบักฎหมำยวำ่ดว้ย
ป่ำไม ้กฎหมำยว่ำดว้ยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำ 
กฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอำวุธปืน ในฐำนควำมผดิเกีย่วกบั
อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรอืวตัถุระเบิดที่นำยทะเบียนไม่อำจออกใบอนุญำตให้ได ้
กฎหมำยว่ำด้วยที่ดนิ ในฐำนควำมผดิเกี่ยวกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ กฎหมำยว่ำด้วยยำ
เสพตดิ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้ และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน ในฐำนควำมผดิเป็น
เจำ้มอืหรอืเจำ้ส ำนัก 

(๑๒)๑๒ ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อกจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๖) หรอื (๗) และ
ยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำสบิปีนับแต่วนัถูกใหอ้อก 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๑) 

กำรกระท ำควำมผดิฐำนเป็นเจำ้มอืรบักนิรบัใช้ (คนเดนิโพย) เป็นควำมผดิในฝ่ำยผูจ้ดัใหม้ี
กำรเล่นพนัน เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรกระท ำแทนเจ้ำมือ กำรที่ศำลได้พิพำกษำลงโทษในฐำน
ควำมผิดเป็นเจ้ำมือรบักินรบัใช้ (คนเดินโพย) นัน้ มิใช่เป็นกำรก ำหนดฐำนควำมผดิให้แตกต่ำงจำก
ควำมผดิฐำนเป็นเจ้ำมอืรบักินรบัใช้ แต่เป็นกำรอธบิำยลกัษณะของกำรกระท ำควำมผดิเพื่อประโยชน์ 
ในกำรก ำหนดโทษเท่ำนัน้  ดว้ยเหตุนี้ จงึมผีลท ำใหผู้ร้บัสมคัรเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำน เป็นผูข้ำดคุณสมบตัิ
และมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒ (๑๑) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๒๓/๒๕๕๒) 

มำตรำ ๑๒ (๑๑) บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะได้รบั เลือกเป็น
ผูใ้หญ่บ้ำนไว้ว่ำ ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องค ำพพิำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบักฎหมำยตำมที่
ก ำหนด  ดงันัน้ จงึไม่ตอ้งพจิำรณำว่ำบุคคลนัน้จะมโีทษตำมค ำพพิำกษำ เพยีงแต่บุคคลดงักล่ำวถูกศำล
พพิำกษำว่ำกระท ำควำมผดิกต็้องถอืว่ำบุคคลนัน้เป็นผูข้ำดคุณสมบตั ิแมใ้นระหว่ำงนัน้จะได้รบักำรลำ้ง
มลทนิตำมพระรำชบญัญตัลิำ้งมลทนิฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗/๒๕๕๒) 

๑๒ กำรที่ผู้ใหญ่บ้ำนถูกผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัสัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเป็นผู้บกพร่ อง 
ทำงควำมประพฤตหิรอืควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๗) แห่งพระรำชบญัญตัิ
ลักษณะปกครองท้องที่ฯ ย่อมเป็นผลให้ผู้ใหญ่บ้ำนผู้นั ้นขำดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ำม 
มใิห้รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำนอกีตำมมำตรำ ๑๒ (๑๒) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๖๗/๒๕๕๓) 
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๑๙๗ 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกต ำแหน่งก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำสบิปีนับแต่วนัถูกใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก 

(๑๔) มพีืน้ควำมรูไ้ม่ต ่ำกว่ำกำรศกึษำภำคบงัคบั หรอืทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรเทยีบ
ไม่ต ่ำกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อำจเลือกผู้มีพื้นควำมรู้ดังกล่ำวได ้ 
ผู้ ว่ ำรำชกำรจังหวัดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย อำจประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำยกเวน้หรอืผ่อนผนัได ้

(๑๕)๑๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงเสยีสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้หรือถูก 
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๓๑๔  กำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนตอ้งเป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และให้
กระท ำโดยวิธีลบั  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

เพื่ อประโยชน์ ในกำรเลือกผู้ ใหญ่ บ้ ำน  ให้มีคณ ะกรรมกำรคณะหนึ่ ง 
ซึ่งนำยอ ำเภอแต่งตัง้จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่เกินสำมคน และรำษฎรผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นที่ยอมรบันับถือของรำษฎรในหมู่บ้ำนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
สีค่นแต่ไม่เกนิเจด็คน เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มของผูส้มคัร
รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

 
๑๓ มำตรำ ๑๒ (๑๕) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๑๒ (๑๕) ไม่ได้ก ำหนดวนัเริม่ต้นของกำรเสยีสทิธิหรอืถูกเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ 

เอำไว้เป็นพเิศษ  ดงันัน้ เมื่อผู้รบัสมคัรเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนยงัอยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้  
จงึถือว่ำเป็นผูข้ำดคุณสมบตัแิละมลีกัษณะต้องห้ำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๗๗/๒๕๕๒) 

๑๔ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มำตรำ ๑๓ บญัญตัใิหก้ระทรวงมหำดไทยก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำร ไม่ได้เป็นกำรให้
อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยในกำรก ำหนดนิยำมของกำรกระท ำที่ไม่สุจรติและเที่ยงธรรม แต่เป็นกำรให้
อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยในกำรก ำหนดกระบวนกำรส ำหรบักำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน  ดงันัน้ กำรกระท ำใด
ที่จะท ำให้กำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนไม่ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง ธรรม จึงต้องพิจำรณำระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที่
๘๓๔/๒๕๕๔) 
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๑๙๘ 

กำรแต่งตัง้กรรมกำร วธิกีำรเลอืกประธำนคณะกรรมกำร และวธิกีำรตรวจสอบ
ตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

เมื่อรำษฎรส่วนใหญ่เลอืกผูใ้ดเป็นผู้ใหญ่บ้ำนแล้ว ใหน้ำยอ ำเภอออกค ำสัง่เพื่อ
แต่งตัง้และให้ถือว่ำผู้นัน้เป็นผู้ใหญ่บ้ำนนับแต่วันที่ได้รบัแต่งตัง้ ในกรณีที่ผู้รบัเลือก 
มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัใหใ้ชว้ธิจีบัสลำก  ทัง้นี้ เมื่อนำยอ ำเภอไดม้คี ำสัง่แต่งตัง้ผูใ้หญ่บ้ำนแล้ว
ใหร้ำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อออกหนังสอืส ำคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 

ในกรณีที่มกีำรคดัค้ำนว่ำผู้ซึ่งไดร้บัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนตำมวรรคสีไ่ด้รบัเลอืกมำ
โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรสอบสวน และถ้ำผลกำรสอบสวน 
ได้ควำมตำมที่มีผู้คัดค้ำนให้รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
สัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งโดยเรว็  ทัง้นี้ ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้ใหญ่บ้ำนตำมวรรคห้ำ ไม่กระทบกระเทือนกิจกำร 
ทีผู่ใ้หญ่บำ้นไดก้ระท ำลงไปในขณะทีด่ ำรงต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๑๔๑๕  ผูใ้หญ่บำ้นตอ้งพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(๑) มอีำยุครบหกสบิปี 

(๒)๑๖ ขำดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒ เว้นแต่ในกรณี 
ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหล้ำอุปสมบทหรอืบรรพชำตำมประเพณี มใิห้ถอืว่ำ 
มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๒ (๕) 

(๓) ตำย 

(๔) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๕) หมู่บำ้นทีป่กครองถูกยุบ 

 
๑๕ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ เมื่อผูใ้หญ่บ้ำนพน้จำกต ำแหน่งโดยผลของกฎหมำยตัง้แต่วนัที่ศำลมคี ำพพิำกษำถงึที่สุด 

กำรที่ผู้ใหญ่บ้ำนได้ปกปิดข้อควำมจรงิโดยไม่แจ้งให้นำยอ ำเภอทรำบว่ำตนต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุด
เกีย่วกบักฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไมแ้ละประมวลกฎหมำยทีด่นิ อนัเป็นลกัษณะต้องหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่ง
ผูใ้หญ่บ้ำนตำมมำตรำ ๑๒ (๑๑) ทัง้ยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่และรบัเงนิค่ำตอบแทนเรื่อยมำ ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำ
โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้ร ับประโยชน์จำกทำงรำชกำร อันเป็นกำรได้ร ับเงินค่ำตอบแทน 
โดยปรำศจำกมูลอนัจะอ้ำงตำมกฎหมำยได้ จึงต้องเรยีกเงนิค่ำตอบแทนที่ได้รบัไปในระหว่ำงเวลำ
ดงักล่ำวคนื (คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๐๗/๒๕๕๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๑๙๙ 

(๖) เมื่อรำษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๑๑  
ในหมู่บ้ำนนัน้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของรำษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๑ ทัง้หมดเข้ำชื่อกันขอให้ออกจำกต ำแหน่ง ในกรณีเช่นนัน้ 
ใหน้ำยอ ำเภอสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๗) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อได้รบัรำยงำนกำรสอบสวน
ของนำยอ ำเภอว่ำบกพร่องในหน้ำที ่หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่ง 

(๘) ไปเสยีจำกหมู่บ้ำนที่ตนปกครองติดต่อกนัเกนิสำมเดอืน เวน้แต่เมื่อมเีหตุ
อนัสมควรและไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

(๙) ขำดกำรประชุมประจ ำเดอืนของก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำนทีน่ำยอ ำเภอเรยีกประชุม
สำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัควร 

(๑๐) ถูกปลดออกหรอืไล่ออกจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกกระท ำควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๑๑) ไม่ผ่ำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีซ่ึ่งตอ้งท ำอย่ำงน้อยทุกหำ้ปีนบัแต่
วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้ำนพ้นจำกต ำแหน่งตำม (๖) ให้นำยอ ำเภอรำยงำนให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัทรำบโดยเรว็ดว้ย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนดตำม (๑๑) ต้องก ำหนดให้
รำษฎรในหมู่บำ้นมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูใ้หญ่บำ้นดว้ย 

 

มำตรำ ๑๕๑๗  ผูใ้หญ่บำ้นและก ำนันทอ้งทีร่่วมกนัพจิำรณำคดัเลอืกรำษฎรซึง่มี
คุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๖ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
ฝ่ำยรกัษำควำมสงบ 

 

มำตรำ ๑๖๑๘  ผูม้สีทิธจิะไดร้บัคดัเลอืกเป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง หรอื
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๑๒ 

 

 
๑๗ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๘ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๐ 

มำตรำ ๑๗๑๙  เมื่อผู้ใดได้รบัคดัเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองหรือ
ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบ ใหก้ ำนันรำยงำนไปยงันำยอ ำเภอเพื่อออกหนังสอื
ส ำคญัไว้เป็นหลกัฐำน และให้ถือว่ำผู้นัน้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองหรอืผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบตัง้แต่วนัทีน่ำยอ ำเภอออกหนังสอืส ำคญั 

 

มำตรำ ๑๗ ทวิ๒๐  ในหมู่บ้ำนใดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ  
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะแต่งตัง้ใหผู้ช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครองเป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำ
ควำมสงบอกีต ำแหน่งหนึ่งกไ็ด ้ส่วนเงนิค่ำตอบแทนใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๘๒๑  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำ
ควำมสงบอยู่ในต ำแหน่งครำวละหำ้ปี 

นอกจำกออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง และผูช้่วย
ผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบตอ้งออกจำกต ำแหน่งเพรำะขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะ
ต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๒ หรอืเพรำะเหตุเช่นเดยีวกบัทีผู่ใ้หญ่บ้ำนต้องออกจำกต ำแหน่ง
ตำมมำตรำ ๑๔ (๒) ถงึ (๗) 

 
๑๙ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๐ มำตรำ ๑๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิว ัติ ฉบับที่  ๑๑๒ ลงวันที ่ 

๓ เมษำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
๒๑ มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มำตรำ ๑๘ ประกอบกับมำตรำ ๑๒ (๗) มีเจตนำรมณ์เพื่ อให้ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วย

ผูใ้หญ่บำ้นอุทศิเวลำในกำรท ำหน้ำทีอ่ย่ำงเต็มที ่และไม่อยู่ในอำณัตทิีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ของบคุคลใด
นอกเหนือจำกทำงรำชกำรที่ส ัง่กำรในอ ำนำจหน้ำที่อันเกี่ ยวกับกิจกำรของผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บ้ำน กำรปฏบิตังิำนในฐำนะผูใ้หญ่บ้ำนหรือผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนพรอ้มกบักำรด ำรงต ำแหน่งอื่นซึ่งมี
หน้ำที่ท ำงำนประจ ำตำมค ำสัง่ของนำยจ้ำงหรอืตำมสญัญำที่มตี่อกนั นอกจำกจะไม่สำมำรถอุทศิเวลำ
ให้กบักำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่  ก็อำจจะก่อให้เกิดกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ได้ กำรที่ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำนมำท ำสัญญำจ้ำงกับเทศบำลต ำบลเพื่อท ำงำนประจ ำหรอืตำมที่ได้รบัมอบหมำย ผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บำ้นจงึมฐีำนะเป็นลูกจำ้งของเทศบำลอนัเป็นกำรขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 
๑๒ (๗) และเมื่อยงัด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนอยู่ ก็ต้องออกจำกต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนตำม
มำตรำ ๑๘ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๕/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๑ 

ถำ้ต ำแหน่งผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองหรอืผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบ
ว่ำงลง ให้มกีำรคดัเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองหรอืผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำ
ควำมสงบแทน และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๕ มำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ผูซ้ึง่ไดร้บัคดัเลอืกตำมวรรคสำมอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึง่ตนแทน 

เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนต้องออกจำกต ำแหน่งไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
ฝ่ำยปกครองและผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบตอ้งออกจำกต ำแหน่งดว้ย 

 

มำตรำ ๑๙๒๒  เมื่อปรำกฏเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหเ้ลอืกผูใ้หญ่บำ้น
ขึน้ใหม่ 

(๑) กรณีทีห่มู่บ้ำนใดมจี ำนวนรำษฎรเพิม่ขึน้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม เมื่อก ำนัน
และผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบลนัน้ปรกึษำกนัเห็นว่ำ จ ำนวนรำษฎรนัน้เกินกว่ำควำมสำมำรถ
ของผู้ใหญ่บ้ำนคนเดยีวจะดูแลปกครองให้เรยีบร้อยได้ ให้ก ำนันรำยงำนต่อนำยอ ำเภอ
เพื่อพจิำรณำและเสนอควำมเหน็ไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
เหน็สมควร ใหต้ัง้หมู่บำ้นขึน้ใหม่และเลอืกผูใ้หญ่บำ้นเพิม่เตมิขึน้ใหม่ได ้

(๒) กรณีที่ผูใ้หญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนใดว่ำงลง ให้เลอืกผูใ้หญ่บ้ำนภำยในก ำหนด
สำมสบิวนันับแต่วนัทีผู่ใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

ในกรณีมคีวำมจ ำเป็นไม่อำจจดัใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นภำยในก ำหนดตำม (๒) ได ้
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดขยำยเวลำออกไปได้เท่ำที่จ ำเป็น และในระหว่ำงที่ยงัมไิด้มกีำร
เลือกผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะแต่งตัง้ผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบลนัน้คนหนึ่งเป็น 
ผูร้กัษำกำรแทนผู้ใหญ่บ้ำน หรอืจะแต่งตัง้บุคคลผู้มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำม
ตำมมำตรำ ๑๒ เป็นผูร้กัษำกำรผูใ้หญ่บำ้นจนกว่ำจะมกีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๐  เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนต้องออกจำกต ำแหน่งด้วยเหตุประกำรใด ๆ เป็น
หน้ำทีข่องก ำนันนำยต ำบลนัน้ จะต้องเรยีกหมำยตัง้และส ำมะโนครวัทะเบยีนบญัชทีีไ่ด้
ท ำขึน้ไวใ้นหน้ำที่ผูใ้หญ่บ้ำนนัน้คนืมำรกัษำไว ้เมื่อผู้ใดรบัต ำแหน่งเป็นผูใ้หญ่บ้ำนแทน  
ก็ให้มอบส ำมะโนครวัและทะเบียนบัญชีทัง้ปวงให้ แต่หมำยตัง้นัน้ก ำนันต้องรีบส่งให้
กรมกำรอ ำเภอ อน่ึงกำรทีจ่ะเรยีกคนืหมำยตัง้และส ำมะโนครวัทะเบยีนบญัชทีีไ่ดก้ล่ำวมำ
ในขอ้น้ี ถำ้ขดัขอ้งประกำรใด ก ำนันตอ้งรบีแจง้ควำมต่อกรมกำรอ ำเภอ 

 

 
๒๒ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๒ 

มำตรำ ๒๑๒๓  ถำ้ผูใ้หญ่บำ้นคนใดจะท ำกำรในหน้ำทีไ่มไ่ดใ้นครัง้หนึ่งครำวหนึ่ง
ให้มอบหน้ำที่ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำกำรแทน
จนกว่ำผูใ้หญ่บ้ำนนัน้จะท ำกำรในหน้ำทีไ่ด ้และรำยงำนใหก้ ำนันทรำบ ถ้ำกำรมอบหน้ำทีน่ัน้
เกนิกว่ำสบิหำ้วนั ใหก้ ำนันรำยงำนใหน้ำยอ ำเภอทรำบดว้ย 

 

ตอน ๓ 

กำรตัง้หมู่บำ้นชัว่ครำว 

   
 

มำตรำ ๒๒  ถ้ำในทอ้งทีอ่ ำเภอใดมรีำษฎรไปตัง้ชุมนุมท ำกำรหำเลี้ยงชพีแต่ใน
บำงฤดู ถำ้และจ ำนวนรำษฎรซึ่งไปตัง้ท ำกำรอยู่มำกพอสมควรจะจดัเป็นหมู่บ้ำนไดต้ำม
พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งทีเ่พื่อควำมสะดวกแก่กำรปกครอง กใ็หน้ำยอ ำเภอ
ประชุมรำษฎรในหมู่นัน้เลอืกว่ำที่ผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่ง หรอืหลำยคนตำมควรแก่ก ำหนด
ทีว่่ำไวใ้นพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งทีน่ี้ 

 

มำตรำ ๒๓๒๔  ผู้ซึ่งสมควรจะเป็นว่ำที่ผู้ใหญ่บ้ำนตำมมำตรำ ๒๒ ต้องมี
คุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) 

 

มำตรำ ๒๔  ผู้ใหญ่บ้ำนเช่นนี้ ให้เรียกว่ำ ว่ำที่ผู้ใหญ่บ้ำน เพรำะเหตุที่เป็น
ต ำแหน่งชัว่ครัง้หนึ่ งครำวหนึ่ ง แต่มีอ ำนำจและหน้ำที่เท่ำผู้ใหญ่บ้ำนทุกประกำร  
ถำ้รำษฎรเลอืกผูห้นึ่งผูใ้ดอนัสมควรจะว่ำทีผู่ใ้หญ่บ้ำนได ้กใ็หร้ำยงำนขอหมำยตัง้ต่อผูว้่ำ
รำชกำรเมอืง 

 

 
๒๓ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มำตรำ ๒๑ มิใช่บทบญัญัติที่ให้อ ำนำจในกำรแต่งตัง้ผู้รกัษำกำรแทนผู้ใหญ่บ้ำน กำรที่

นำยอ ำเภอออกค ำสัง่โดยอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๑ แต่งตัง้ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครองใหร้กัษำกำร
แทนผูใ้หญ่บำ้นจงึเป็นค ำสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมำยและไม่มผีลบงัคบั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
: เรื่องเสรจ็ที ่๔๙/๒๕๕๓) 

๒๔ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๓ 

มำตรำ ๒๕  หมำยตัง้ว่ำที่ผูใ้หญ่บ้ำนนี้ ให้ผูว้่ำรำชกำรเมอืงท ำหมำยพเิศษตัง้ 
เพื่อใหป้รำกฏว่ำผูน้ัน้ว่ำทีผู่้ใหญ่บ้ำนตัง้แต่เดอืนนัน้เพยีงเดอืนนัน้เป็นทีสุ่ด ตำมก ำหนด
ฤดกูำลทีร่ำษฎรจะตัง้ชุมนุมกนัอยู่ในทีน่ัน้ เมื่อรำษฎรอพยพแยกยำ้ยกนัไปแล้ว กใ็หเ้ป็น
อนัสิน้ต ำแหน่งและหน้ำที ่เมื่อถงึฤดใูหม่กใ็หเ้ลอืกตัง้ใหม่อกีทุกครำวไป 

 

มำตรำ ๒๖  หมู่บำ้นทีจ่ดัขึน้ชัว่ครำวนี้ ใหร้วมอยู่ในก ำนันนำยต ำบลซึ่งไดว้่ำกล่ำว
ทอ้งทีน่ัน้แต่เดมิ เวน้ไวแ้ต่ถ้ำทอ้งทีเ่ป็นทอ้งทีป่่ำเปลี่ยวห่ำงไกลจำกก ำนัน เมื่อมจี ำนวน
คนทีไ่ปตัง้อยู่มำก ผูว้่ำรำชกำรเมอืงเห็นจ ำเป็นจะต้องมกี ำนันขึน้ต่ำงหำก กใ็หเ้ลือกและ
ตัง้ว่ำทีก่ ำนันไดโ้ดยท ำนองตัง้ว่ำทีผู่ใ้หญ่บำ้นตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ 

 

ตอน ๔ 

หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของผูใ้หญ่บำ้นและผูช้่วยผูใ้หญบ่ำ้น๒๕ 

   
 

มำตรำ ๒๗๒๖  ผู้ใหญ่บ้ำนท ำหน้ำที่ช่วยเหลอืนำยอ ำเภอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
และเป็นหวัหน้ำรำษฎรในหมู่บำ้นของตน และมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) อ ำนวยควำมเป็นธรรมและดแูลรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมปลอดภยั
ใหแ้ก่รำษฎรในหมู่บำ้น 

(๒) สรำ้งควำมสมำนฉนัทแ์ละควำมสำมคัคใีหเ้กดิขึน้ในหมู่บำ้น รวมทัง้ส่งเสรมิ
วฒันธรรมและประเพณีในทอ้งที ่

(๓) ประสำนหรอือ ำนวยควำมสะดวกแก่รำษฎรในหมู่บ้ำนในกำรติดต่อหรอืรบั
บรกิำรกบัส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๔) รบัฟังปัญหำและน ำควำมเดือดร้อน ทุกข์สุขและควำมต้องกำรที่จ ำเป็น 
ของรำษฎรในหมู่บำ้น แจง้ต่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
หรอืองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ำรแกไ้ขหรอืช่วยเหลอื 

(๕) ใหก้ำรสนับสนุน ส่งเสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัหิน้ำทีห่รอื
กำรใหบ้รกิำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
๒๕ ชื่อ ตอน ๔ หน้ำที่และอ ำนำจของผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๖ มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๐๔ 

(๖) ควบคุมดูแลรำษฎรในหมู่บำ้นใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบ
แบบแผนของทำงรำชกำร โดยกระท ำตนใหเ้ป็นตวัอย่ำงแก่รำษฎรตำมทีท่ำงรำชกำรไดแ้นะน ำ 

(๗) อบรมหรอืชีแ้จงใหร้ำษฎรมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้รำชกำร กฎหมำย หรอื
ระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำร ในกำรนี้ สำมำรถเรยีกรำษฎรมำประชุมไดต้ำมสมควร 

(๘) แจ้งให้รำษฎรให้ควำมช่วยเหลือในกิจกำรสำธำรณประโยชน์เพื่อบ ำบัด 
ปัดป้องภยนัตรำยสำธำรณะอนัมมีำโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทัง้กำรช่วยเหลอืบรรเทำทุกข์
แก่ผูป้ระสบภยั 

(๙) จดัให้มกีำรประชุมรำษฎรและคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อย
เดอืนละหนึ่งครัง้ 

(๑๐) ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของก ำนันหรอืทำงรำชกำรและรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ไม่
ปกตซิึง่เกดิขึน้ในหมู่บ้ำนใหก้ ำนันทรำบ พรอ้มทัง้รำยงำนต่อนำยอ ำเภอดว้ย 

(๑๑) ปฏบิตัติำมภำรกจิหรอืงำนอื่นตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบแบบแผนของทำง
รำชกำรหรอืตำมที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงำนอื่นของรฐั ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั หรอื
นำยอ ำเภอมอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๘  ผู้ใหญ่บ้ำนมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรที่เกี่ยวด้วยควำมอำญำ
ดงัต่อไปนี้ คอื 

ขอ้ ๑ เมื่อทรำบข่ำวว่ำมกีำรกระท ำผดิกฎหมำยเกดิขึน้หรอืสงสยัว่ำไดเ้กิดขึ้น
ในหมู่บำ้นของตน ตอ้งแจง้ควำมต่อก ำนันนำยต ำบลใหท้รำบ 

ขอ้ ๒ เมื่อทรำบขำ่วว่ำมกีำรกระท ำผดิกฎหมำยเกดิขึน้ หรอืสงสยัว่ำไดเ้กดิขึน้
ในหมู่บำ้นทีใ่กลเ้คยีง ตอ้งแจง้ควำมต่อผูใ้หญ่บำ้นหมู่บ้ำนนัน้ใหท้รำบ 

ข้อ ๓ เมื่อตรวจพบของกลำงที่ผู้ที่กระท ำผิดกฎหมำยมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของ 
ที่สงสยัว่ำได้มำโดยกำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอืเป็นสิง่ของส ำหรบัใช้ในกำรกระท ำผดิ
กฎหมำยกด็ ีใหจ้บัสิง่ของนัน้ไวแ้ละรบีน ำส่งต่อก ำนันนำยต ำบล 

ขอ้ ๔ เมื่อปรำกฏว่ำผู้ใดก ำลงักระท ำผิดกฎหมำยก็ดี หรอืมีเหตุควรสงสยัว่ำ 
เป็นผูท้ีไ่ดก้ระท ำผดิกฎหมำยกด็ ีใหจ้บัตวัผูน้ัน้ไวแ้ละรบีน ำส่งต่อก ำนันนำยต ำบล 

ข้อ ๕ ถ้ำมีหมำยหรือมีค ำสัง่ตำมหน้ำที่รำชกำร ให้จับผู้ ใดในหมู่บ้ำนนั ้น  
เป็นหน้ำทีข่องผูใ้หญ่บำ้นทีจ่ะจบัผูน้ัน้ และรบีส่งต่อก ำนัน หรอืกรมกำรอ ำเภอตำมสมควร 

ขอ้ ๖ เมื่อเจำ้พนักงำนผูม้หีน้ำทีอ่อกหมำยสัง่ใหค้น้ หรอืใหย้ดึ ผูใ้หญ่บ้ำนต้อง
จดักำรใหเ้ป็นไปตำมหมำย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๕ 

มำตรำ ๒๘ ทว๒ิ๗  ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครองมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลอืผู้ใหญ่บ้ำนปฏิบตักิิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำนเท่ำที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกผูใ้หญ่บำ้นใหก้ระท ำ 

(๒) เสนอข้อแนะน ำและให้ค ำปรึกษำต่อผู้ใหญ่บ้ำนในกิจกำรที่ผู้ใหญ่บ้ำน 
มอี ำนำจหน้ำที ่

(๓)๒๘ ตรวจตรำรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในหมู่บ้ำนร่วมกับผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบ 

ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตรำรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยภำยในหมู่บำ้น 

(๒) ถ้ำรู้เห็นหรือทรำบว่ำเหตุกำรณ์อันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้ำน
เกีย่วกบัควำมสงบเรยีบรอ้ย ใหน้ ำควำมแจง้ต่อผูใ้หญ่บำ้น 

ถ้ำเหตุกำรณ์ตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรอืจะเกิดขึ้นในหมู่บ้ำนใกล้เคยีง ให้น ำ
ควำมแจง้ต่อผูใ้หญ่บำ้นทอ้งทีน่ัน้และรำยงำนใหผู้ใ้หญ่บำ้นของตนทรำบ 

(๓) ถำ้มคีนจรเขำ้มำในหมู่บำ้นและสงสยัว่ำไม่ไดม้ำโดยสุจรติ ใหน้ ำตวัส่งผูใ้หญ่บำ้น 

(๔) เมื่อมเีหตุรำ้ยเกดิขึ้นในหมู่บ้ำน ต้องระงบัเหตุ ปรำบปรำม ตดิตำมจบัผูร้ำ้ย
โดยเตม็ก ำลงั 

(๕) เมื่อตรวจพบหรอืตำมจบัไดส้ิง่ของใดทีม่ไีวเ้ป็นควำมผดิหรอืไดใ้ชห้รอืมไีว้
เพื่อใชใ้นกำรกระท ำควำมผดิหรอืไดม้ำโดยกำรกระท ำควำมผดิ ใหร้บีน ำส่งผูใ้หญ่บำ้น 

(๖) เมื่อมีเหตุอันควรสงสยัว่ำผู้ใดได้กระท ำควำมผิดและก ำลงัจะหลบหนีให้
ควบคุมตวัส่งผูใ้หญ่บำ้น 

(๗) ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูใ้หญ่บำ้น ซึง่สัง่กำรโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

 
๒๗ มำตรำ ๒๘ ทว ิแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๘ มำตรำ ๒๘ ทว ิ(๓) เพิม่โดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่๑๐๒/๒๕๕๗ 

เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๖ 

มำตรำ ๒๘ ตรี๒๙  ในหมู่บ้ำนหนึ่งให้มีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นประธำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภูมลิ ำเนำในหมู่บ้ำน ผู้น ำหรอืผู้แทนกลุ่มหรอืองค์กรในหมู่บ้ำน เป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนโดย
ต ำแหน่ง และกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒซิึ่งนำยอ ำเภอแต่งตัง้จำกผูซ้ึง่รำษฎรในหมู่บำ้น
เลอืกเป็นกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคณุวุฒจิ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคนแต่ไม่เกนิสบิคน 

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนมีหน้ำที่ช่วยเหลือ แนะน ำ และให้ค ำปรึกษำแก่
ผูใ้หญ่บ้ำน เกีย่วกบักิจกำรอนัเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องผูใ้หญ่บำ้น และปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำม
กฎหมำย หรอืระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หรอืที่นำยอ ำเภอมอบหมำย หรอืที่
ผูใ้หญ่บำ้นรอ้งขอ 

ให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นองค์กรหลกัที่รบัผดิชอบในกำรบูรณำกำรจดัท ำ
แผนพฒันำหมู่บ้ำน และบรหิำรจดักำรกจิกรรมทีด่ ำเนินงำนในหมู่บ้ำนร่วมกบัองค์กรอื่น
ทุกภำคส่วน 

ผูน้ ำหรอืผูแ้ทนกลุ่มหรอืองค์กรใดจะมสีทิธเิป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

กรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวฒุติอ้งมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

วธิกีำรเลอืกและกำรแต่งตัง้ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิและกำรปฏบิตัหิน้ำที ่กำรประชุม และกำรวนิิจฉัยชี้ขำด ของ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด
โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ให้กระทรวงมหำดไทยจ่ำย
เป็นเงนิอุดหนุนใหต้ำมหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของ
กระทรวงกำรคลงั 

 

 
๒๙ มำตรำ ๒๘ ตร ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๒๘ ตร ีมุง่ประสงคใ์หค้ณะกรรมกำรหมู่บำ้นประกอบไปดว้ยบุคลำกรจำกภำคส่วน

ต่ำง ๆ มำประกอบกันขึ้น ซึ่ งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรครบถว้นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  ดงันัน้ เมื่อผูใ้หญ่บำ้นและผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นตอ้งพน้จำก
ต ำแหน่งและหน้ำที่โดยผลของมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ใหญ่บ้ำน 
และผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนจงึต้องพน้จำกต ำแหน่งประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมหมู่บ้ำนด้วย อนัมผีลท ำให้
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนไม่ครบถ้วน กรรมกำรที่เหลือจึงไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๗ 

มำตรำ ๒๘ จตัวำ๓๐  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 
ใหผู้ใ้หญ่บำ้นและผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบใชอ้ำวุธปืนของทำงรำชกำรได ้

กำรเกบ็รกัษำและกำรใชอ้ำวุธปืนใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของกระทรวงมหำดไทย 

 

หมวดที ่๔ 

ว่ำดว้ยลกัษณะปกครองต ำบล 

   
 

ตอน ๑ 

กำรตัง้ต ำบล 

   
 

มำตรำ ๒๙  หลำยหมู่บ้ำนรวมกนัรำว ๒๐ หมู่บ้ำน ให้จดัเป็นต ำบลหนึ่ง และ
เมื่อสมุหเทศำภบิำลเหน็ชอบดว้ยแล้ว ใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืงก ำหนดหมำยเขตต ำบลนัน้ให้
ทรำบได้ โดยชดัว่ำเพยีงใดทุกด้ำน ถ้ำที่หมำยเขตไม่มลี ำหว้ย, หนอง, คลอง, บงึ, บำง
หรอืสิง่ใดเป็นส ำคญั กใ็หจ้ดัใหม้หีลกัปักหมำยเขตไวเ้ป็นส ำคญั 

 

มำตรำ ๒๙ ทวิ๓๑  ในต ำบลหนึ่งให้มีก ำนันคนหนึ่ง มีอ ำนำจหน้ำที่ปกครอง
รำษฎรทีอ่ยู่ในเขตต ำบลนัน้ ก ำนันจะไดร้บัเงนิเดอืนแต่มใิช่จำกเงนิงบประมำณประเภท
เงนิเดอืน 

ในต ำบลหนึ่งใหม้คีณะกรรมกำรต ำบลคณะหนึ่ง มหีน้ำทีเ่สนอขอ้แนะน ำและให้
ค ำปรกึษำต่อก ำนนั เกีย่วกบักจิกำรทีจ่ะปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีข่องก ำนัน 

คณะกรรมกำรต ำบลประกอบดว้ยก ำนันทอ้งที ่ผูใ้หญ่บ้ำนทุกหมู่บำ้นในต ำบลและ
แพทย์ประจ ำต ำบล เป็นกรรมกำรต ำบลโดยต ำแหน่ง และครูประชำบำลในต ำบลหนึ่งคน 
กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้ำนละหนึ่งคน เป็นกรรมกำรต ำบลผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
โดยนำยอ ำเภอเป็นผู้คัดเลือกแล้วรำยงำนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั เพื่อออกหนังสือ
ส ำคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำนและใหถ้อืวำ่ผูน้ัน้เป็นกรรมกำรต ำบลผูท้รงคุณวฒุติัง้แต่วนัทีผู่ว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัออกหนังสอืส ำคญั 

 
๓๐ มำตรำ ๒๘ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๑ มำตรำ ๒๙ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พระรำชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ฯ ได้บญัญัตใิหก้ ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้รบัเงนิเดอืน
จำกรฐั แต่มใิช่จำกเงนิงบประมำณประเภทเงนิเดือน และอยู่ในบังคบับัญชำของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั  
จึงย่อมเข้ำใจได้ว่ำตำมกฎหมำย ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน มฐีำนะเป็นลูกจ้ำงของรฐั ซึ่งต้องห้ำมมิให้สมคัร 
รบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำจังหวดัในจังหวดันัน้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๒๑๕/๒๔๙๘ โปรดด ูเรื่องเสรจ็ที ่๒๔๗/๒๔๙๙ เพิม่) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๘ 

กรรมกำรต ำบลผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในต ำแหน่งครำวละหำ้ปี 

นอกจำกออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรต ำบลผูท้รงคุณวุฒติ้องออกจำก
ต ำแหน่งเพรำะพน้จำกต ำแหน่งครปูระชำบำลหรอืกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิ

ถำ้ต ำแหน่งกรรมกำรต ำบลผูท้รงคุณวุฒวิ่ำงลง ใหม้กีำรคดัเลอืกขึน้แทนใหเ้ตม็
ต ำแหน่งทีว่่ำงและใหอ้ยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึง่ตนแทน 

กำรคัดเลือกกรรมกำรต ำบลผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กระท ำ
ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่งนัน้ว่ำง ถ้ำต ำแหน่งนัน้ว่ำงลงก่อนถึงก ำหนดออก
ตำมวำระไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั จะไม่คดัเลอืกขึน้แทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๙ ตรี๓๒  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรต ำบลต้องมีกรรมกำรต ำบล 
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่จ ำนวน จงึจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้ ำนันเป็นประธำน กำรวนิิจฉยัชีข้ำด
ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนออกเสยีงอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ตอน ๒ 

กำรตัง้ก ำนันและก ำนันออกจำกต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๓๐๓๓  ให้นำยอ ำเภอเป็นประธำนประชุมผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบลนัน้ เพื่อ
ปรกึษำหำรอืคดัเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่งในต ำบลนัน้ขึ้นเป็นก ำนัน เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนที่มำ
ประชุมเหน็ชอบคดัเลอืกผูใ้ดแลว้ใหน้ำยอ ำเภอคดัเลอืกผูน้ัน้เป็นก ำนัน 

 
๓๒ มำตรำ ๒๙ ตร ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๓ มำตรำ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำรสัง่พกัหน้ำที่มีผลท ำให้ผู้ใหญ่บ้ำนพ้นจำกต ำแหน่งชัว่ครำวและไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ผูใ้หญ่บ้ำนในระหว่ำงกำรสอบสวนพจิำรณำได้  ดังนัน้ เมื่อผูใ้หญ่บำ้นถูกนำยอ ำเภอสัง่พกัหน้ำที่
จงึมผีลท ำใหป้ฏบิตัิหน้ำที่ในขณะนัน้ไม่ได้ ผูใ้หญ่บ้ำนผู้นัน้จงึไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนคดัเลอืกก ำนันได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙/๒๕๕๓) 

กำรเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภบิำลเป็นเทศบำลไม่ใหใ้ช้บงัคบักฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะ
ปกครองท้องที่ และมิได้ก ำหนดให้ผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนในต ำบลซึ่งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลสิ้นสุด
สถำนภำพ  ดังนัน้ ต ำบลซึ่งมีพื้นที่บำงส่วนที่ไม่อยู่ ในเขตเทศบำลต ำบลจึงยงัคงอยู่ภำยใต้บังคับ
กฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองทอ้งที่ซึง่ต้องมกี ำนันเป็นผูใ้ชอ้ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรดูแล  ผูใ้หญ่บ้ำนของ
หมู่บ้ำนในต ำบลดังกล่ำวจึงยงัคงมีสิทธิสมคัรเลือกก ำนันตำมมำตรำ ๓๐ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๔/๒๕๔๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๐๙ 

ในกรณีทีม่ผีูส้มควรไดร้บักำรคดัเลอืกเป็นก ำนันมำกกว่ำหนึ่งคน ใหน้ำยอ ำเภอ
จดัให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนคนใดได้รบัคะแนนสูงสุดให้นำยอ ำเภอ
คดัเลอืกผูน้ัน้เป็นก ำนัน ในกรณีทีไ่ดร้บัคะแนนเท่ำกนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลำก 

กำรลงคะแนนต้องเป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม และให้กระท ำโดยวธิีลบัตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

เมื่อคัดเลือกผู้ใดเป็นก ำนันตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้นำยอ ำเภอ
รำยงำนไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อออกหนังสอืส ำคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 

กำรประชุมผู้ใหญ่บ้ำนตำมวรรคหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่บ้ำนมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนผูใ้หญ่บ้ำนทัง้หมดทีม่อียู่ในต ำบลนัน้ จงึเป็นองคป์ระชุม 

ให้น ำบทบญัญตัใินวรรคห้ำและวรรคหกของมำตรำ ๑๓ มำใช้บงัคบักบักำรเลอืก
ก ำนันดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๑๓๔  ก ำนันตอ้งออกจำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อตอ้งออกจำกผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) ไดร้บัอนุญำตใหล้ำออก 

(๓) ยุบต ำบลทีป่กครอง 

(๔) เมื่อขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัสัง่ให้ออกจำกต ำแหน่งเพรำะพิจำรณำเห็นว่ำ
บกพร่องในทำงควำมประพฤต ิหรอืควำมสำมำรถไม่พอแก่ต ำแหน่ง 

(๕) ตอ้งถูกปลดหรอืไล่ออกจำกต ำแหน่ง 

กำรออกจำกต ำแหน่งก ำนันนัน้ใหอ้อกจำกต ำแหน่งผูใ้หญ่บ้ำนดว้ย เวน้แต่กำร
ออกตำม (๒) (๓) และ (๔) ไม่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้น 

 

มำตรำ ๓๒๓๕  ในกรณีทีต่ ำแหน่งก ำนันว่ำงลง ใหค้ดัเลอืกก ำนันขึน้ใหม่ภำยใน
ก ำหนดเวลำสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอไดท้รำบกำรว่ำงนัน้ 

หำกมคีวำมจ ำเป็นไม่อำจจดัใหม้กีำรคดัเลอืกก ำนันภำยในก ำหนดตำมวรรคหนึ่งได ้
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัขยำยเวลำออกไปได้เท่ำที่จ ำเป็น และในระหว่ำงที่ยงัมไิด้มกีำรเลอืก
ก ำนัน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะแต่งตัง้บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมมำตรำ ๑๒ เป็นผูร้กัษำกำรก ำนันจนกว่ำจะมกีำรคดัเลอืกก ำนันกไ็ด ้

 

 
๓๔ มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ ๒)  

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 
๓๕ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๐ 

มำตรำ ๓๓  ถ้ำก ำนันท ำกำรในหน้ำทีไ่ม่ได ้ในชัว่ครำวเวลำใด เช่นไปทำงไกล
เป็นต้น ใหม้อบอ ำนำจและหน้ำทีไ่วแ้ก่ผูใ้หญ่บ้ำนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในต ำบลเดยีวกนั
ให้ท ำกำรแทน และให้ผู้แทนนี้มีอ ำนำจเต็มที่ในต ำแหน่งก ำนัน แต่กำรที่ก ำนันจะ
มอบหมำยหน้ำทีใ่หแ้ก่ผูใ้หญ่บ้ำนท ำกำรแทนเช่นน้ี ใหบ้อกผูใ้หญ่บ้ำนทัง้หลำยในต ำบล
เดยีวกนัและบอกกรมกำรอ ำเภอใหท้รำบไวด้ว้ย 

 

ตอน ๓ 

หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของก ำนัน 

   
 

มำตรำ ๓๔  บรรดำกำรที่จะตรวจตรำรกัษำควำมปรกติเรยีบรอ้ยในต ำบล คอื 
กำรที่จะว่ำกล่ำวรำษฎรในต ำบลนัน้ ให้ประพฤติตำมพระรำชก ำหนดกฎหมำยก็ด ีหรอื
กำรที่จะป้องกันภยันตรำยและรกัษำควำมสุขส ำรำญของรำษฎรในต ำบลนัน้ก็ดี หรือ 
กำรทีจ่ะรบักจิสุขทุกขข์องรำษฎรในต ำบลนัน้ขึน้รอ้งเรยีนต่อผูว้่ำรำชกำรเมอืง กรมกำรอ ำเภอ 
และจะรบัขอ้รำชกำรมำประกำศแก่รำษฎรในต ำบลนัน้กด็หีรอืทีจ่ะจดักำรตำมพระรำชก ำหนด 
กฎหมำย เช่นกำรตรวจและน ำเกบ็ภำษีอำกรในต ำบลนัน้กด็ ีกำรทัง้นี้อยู่ในหน้ำทีข่องก ำนัน 
ผูเ้ป็นนำยต ำบล ผูใ้หญ่บำ้นทัง้ปวงในต ำบลนัน้ และแพทยป์ระจ ำต ำบลจะตอ้งช่วยกนัเอำเป็น
ธรุะจดักำรใหเ้รยีบรอ้ยไดต้ำมสมควรแก่หน้ำที ่

 

มำตรำ ๓๔ ทว๓ิ๖  นอกจำกอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ล่ำวโดยเฉพำะใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของก ำนัน ใหก้ ำนันมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่บำ้นดว้ย 

 

มำตรำ ๓๕  ก ำนนัมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรทีเ่กีย่วดว้ยควำมอำญำดงัต่อไปนี้ คอื 

ขอ้ ๑ เมื่อทรำบขำ่วว่ำ มกีำรกระท ำผดิกฎหมำยเกดิขึน้ หรอืสงสยัว่ำไดเ้กดิขึน้
ในต ำบลของตน ตอ้งแจง้ควำมต่อกรมกำรอ ำเภอใหท้รำบ 

ขอ้ ๒ เมื่อทรำบขำ่วว่ำมกีำรกระท ำผดิกฎหมำยเกดิขึน้ หรือสงสยัว่ำไดเ้กดิขึน้
ในต ำบลทีใ่กลเ้คยีงตอ้งแจง้ควำมต่อก ำนันนำยต ำบลนัน้ใหท้รำบ 

ขอ้ ๓ เมื่อปรำกฏว่ำ ผู้ใดก ำลงักระท ำผดิกฎหมำยก็ดี หรอืมเีหตุควรสงสยัว่ำ
เป็นผูท้ีไ่ดก้ระท ำผดิกฎหมำยกด็ ีใหจ้บัผูน้ัน้ไว ้และรบีน ำส่งต่อกรมกำรอ ำเภอ 

ข้อ ๔ ถ้ำมีหมำยหรือมีค ำสัง่ตำมหน้ำที่รำชกำรให้จบัผู้ใดในต ำบลนัน้ เป็น
หน้ำทีข่องก ำนันทีจ่ะจบัผูน้ัน้แลว้รบีส่งต่อกรมกำรอ ำเภอตำมสมควร 

 
๓๖ มำตรำ ๓๔  ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  ๒ )  

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๑ 

ขอ้ ๕ เมื่อเจำ้พนักงำนผูม้หีน้ำทีอ่อกหมำยสัง่ใหค้น้หรอืใหย้ดึ ก ำนันตอ้งจดักำร
ใหเ้ป็นไปตำมหมำย 

ขอ้ ๖ ถำ้มผีูม้ำขออำยดัตวัคนหรอืสิง่ของกด็หีรอืผูต้อ้งโจรกรรม จะท ำกฎหมำย
ตรำสนิ หรอืมผีูจ้ะขอท ำชนัสตูรบำดแผลกด็ ี ทัง้นี้ ใหก้ ำนันสบืสวนฟังขอ้ควำมแลว้รบีน ำ
ตวัผูข้อและผู้ต้องอำยดั และทรพัย์สิง่ของบรรดำทีจ่ะพำไปด้วยนัน้ไปยงักรมกำรอ ำเภอ 
ถ้ำสิ่งของอย่ำงใดจะพำไปไม่ได้ ก็ให้ก ำนันชันสูตรให้รู้เห็น แล้วน ำควำมไปแจ้งต่อ
กรมกำรอ ำเภอในขณะนัน้ 

 

มำตรำ ๓๖  ถ้ำก ำนันรูเ้ห็นเหตุทุกข์รอ้นของรำษฎร หรอืกำรแปลกประหลำด
เกดิขึน้ในต ำบลตอ้งรบีรำยงำนต่อกรมกำรอ ำเภอใหท้รำบ 

 

มำตรำ ๓๗  ถ้ำเกิดจลำจลก็ดี ฆ่ำกันตำยก็ดี ชิงทรัพย์ก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ด ี 
ไฟไหม้ก็ดี หรือเหตุร้ำยส ำคัญอย่ำงใด ๆ ในต ำบลของตน หรือในต ำบลที่ใกล้เคียง 
อนัสมควรจะชว่ยไดก้ด็ ีหรอืมผีูร้ำ้ยแต่ทีอ่ื่นมำมัว่สุมในต ำบลนัน้กด็ ีหรอืมเีหตุควรสงสยั
ว่ำลูกบ้ำนในต ำบลนัน้ บำงคนจะเกี่ยวขอ้งเป็นโจรผูร้ำ้ยกด็ ีเป็นหน้ำทีข่องก ำนันจะต้อง
เรียกผู้ใหญ่บ้ำนและลูกบ้ำนในต ำบลออกช่วยต่อสู้ติดตำมจับผู้ร้ำยหรือติดตำมเอำ 
ของกลำงคนื หรอืดบัไฟ หรอืช่วยอย่ำงอื่นตำมควรแก่กำรโดยเตม็ก ำลงั 

 

มำตรำ ๓๘  ให้ก ำนันดูแลคนเดินทำงซึ่งไม่มีเหตุควรสงสัยว่ำจะเป็นผู้ร้ำย  
ใหไ้ดม้ทีีพ่กัตำมควร 

 

มำตรำ ๓๙  ถ้ำผู้เดินทำงด้วยรำชกำรจะต้องกำรคนน ำทำง หรือขำดแคลน
พำหนะเสบยีงอำหำรลงในระหว่ำงทำง และจะร้องขอต่อก ำนันใหช้่วยสงเครำะห์ ก ำนัน
ตอ้งช่วยจดัหำใหต้ำมทีจ่ะท ำได ้ถ้ำหำกว่ำกำรทีจ่ะช่วยเหลอืนัน้จะต้องออกรำคำค่ำจำ้ง
เพยีงใด ใหก้ ำนันเรยีกเอำแก่ผูเ้ดนิทำงนัน้ 

 

มำตรำ ๔๐๓๗  ก ำนันต้องร่วมมอืและช่วยเหลอืนำยอ ำเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในกำรดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
และสิง่ซึง่เป็นสำธำรณประโยชน์อื่นอนัอยู่ในต ำบลนัน้ 

 

 
๓๗ มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๒ 

มำตรำ ๔๑  ก ำนันตอ้งรกัษำบญัชสี ำมะโนครวั และทะเบยีนบญัชขีองรฐับำลใน
ต ำบลนัน้ และคอยแกไ้ขเพิม่เตมิใหถู้กต้องกบับญัชขีองผูใ้หญ่บำ้น 

 

มำตรำ ๔๒  ก ำนันต้องท ำบัญชีสิ่งของซึ่งต้องภำษีอำกรในแขวงนัน้ยื่นต่อ
กรมกำรอ ำเภอและน ำรำษฎรไปเสยีภำษอีำกรตำมพระรำชบญัญตัภิำษอีำกร 

 

มำตรำ ๔๓  ก ำนันกระท ำกำรตำมหน้ำทีจ่ะเรยีกผูใ้ดมำหำรอืใหช้่วยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๔  ในต ำบลหนึ่งให้มีสำรวตัรส ำหรบัเป็นผู้ช่วยและรบัใช้สอยของ
ก ำนัน ๒ คน ผูท้ีจ่ะเป็นสำรวตัรนี้แล้วแต่ก ำนันจะขอร้องใหผู้้ใดเป็น แต่ต้องไดร้บัควำม
เหน็ชอบของผูว้่ำรำชกำรเมอืงดว้ยจงึเป็นได ้และก ำนันมอี ำนำจเปลีย่นสำรวตัรได ้

 

ตอน ๔ 

แพทยป์ระจ ำต ำบล กำรตัง้และหน้ำที ่
   

 

มำตรำ ๔๕  ในต ำบลหนึ่งให้ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนประชุมพร้อมกนัเลือกผูท้ี่มี
ควำมรูใ้นวชิำแพทย์ เป็นแพทย์ประจ ำต ำบลคนหนึ่ง ส ำหรบัจดักำรป้องกนัควำมไขเ้จบ็
ของรำษฎรในต ำบลนัน้ 

 

มำตรำ ๔๖๓๘  กำรแต่งตัง้แพทย์ประจ ำต ำบล ให้ขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้
จำกบุคคลผูม้สีญัชำติไทย และต้องแต่งตัง้จำกผู้ที่มีถิน่ที่อยู่ในต ำบลนัน้ เวน้แต่ผู้ที่เป็น
แพทย์ประจ ำต ำบลที่ ใกล้เคียงกันอยู่แล้ว และยอมกระท ำกำรรวมเป็นสองต ำบล  
ถำ้ขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัเหน็สมควรกแ็ต่งตัง้ได ้

 

มำตรำ ๔๗  เหตุทีแ่พทย์ประจ ำต ำบลจะต้องออกจำกต ำแหน่งนัน้ เหมอืนกบั
เหตุทีก่ ำนันจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งทุกประกำร 

 

มำตรำ ๔๘  แพทยป์ระจ ำต ำบล มหีน้ำทีด่งักล่ำวต่อไปนี้ คอื 

ขอ้ ๑ ทีจ่ะช่วยก ำนันผูใ้หญ่บ้ำนคดิอ่ำนและจดักำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยใน
ต ำบลดงักล่ำวไวใ้นมำตรำ ๓๖ และ ๕๒ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๓๘ มำตรำ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒)  

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๓ 

ขอ้ ๒ ทีจ่ะคอยสงัเกตตรวจตรำควำมไขเ้จบ็ทีเ่กดิขึน้แก่รำษฎรในต ำบลนัน้ และ
ต ำบลที่ใกล้เคียง ถ้ำเกิดโรคภัยร้ำยแรงเช่นอหิวำตกโรคก็ดี กำฬโรคก็ดี ไข้ทรพิษก็ด ี
ต้องคิดป้องกัน ด้วยแนะน ำก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนให้สัง่รำษฎรให้จัดกำรป้องกันโรค 
เช่น ท ำควำมสะอำด เป็นตน้ และแพทยป์ระจ ำต ำบลตอ้งเทีย่วตรวจตรำชีแ้จงแก่รำษฎรดว้ย 

ขอ้ ๓ กำรป้องกันโรคภัยในต ำบลนัน้ เช่น ปลูกทรพิศม์ ป้องกนัไขท้รพิษก็ด ี 
ทีจ่ะมยีำแก้โรคไวส้ ำหรบัต ำบลกด็ ีดแูลอยำ่ใหใ้นต ำบลนัน้มสีิง่โสโครกอนัเป็นเชือ้โรคกด็ ี
กำรเหล่ำนี้อยู่ในหน้ำที่แพทย์ประจ ำต ำบล ๆ จะต้องคดิอ่ำนกบัแพทย์ประจ ำเมือง และ
ก ำนันผูใ้หญ่บำ้นในต ำบลนัน้ใหส้ ำเรจ็ตลอดไป 

ขอ้ ๔ ถ้ำโรคภยัร้ำยกำจ เช่น อหวิำตกโรค กำฬโรค ไขท้รพษิ โรคระบำดปศุสตัว ์
เกิดขึ้นในต ำบลนัน้ แพทย์ประจ ำต ำบลต้องรบีรำยงำนยงักรมกำรอ ำเภอให้ทรำบโดย
ทนัท ีและต่อไปเนอืง ๆ จนกว่ำจะสงบโรค 

 

มำตรำ ๔๙  แพทย์ประจ ำต ำบลมีสงักัดขึ้นอยู่ในแพทย์ประจ ำเมือง แพทย์
ประจ ำเมอืงมหีน้ำที่จะต้องตรวจตรำแนะน ำกำรงำนในหน้ำที่แพทย์ประจ ำต ำบลในเมอืงนัน้
ทัว่ไป 

 

ตอน ๕ 

กำรประชุมก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น กรรมกำรต ำบล 

กรรมกำรหมู่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล 

และวนิัยของก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล 

และผูช้่วยผูใ้หญบ่ำ้น๓๙ 

   
 

มำตรำ ๕๐  เมื่อก ำนันเหน็ว่ำมกีำรอนัใดเน่ืองในกำรรกัษำควำมปกตเิรยีบรอ้ย
ในต ำบลสมควรจะปรกึษำหำรอืกนัในระหว่ำงก ำนันผูใ้หญ่บ้ำนทัง้ปวง และแพทย์ประจ ำ
ต ำบล ก ำนันกม็อี ำนำจทีจ่ะเรยีกมำประชุมปรกึษำหำรอืกนั และใหเ้อำเสยีงที่เหน็พรอ้ม
กนัโดยมำกเป็นทีช่ีข้ำดตกลงในกำรทีป่รกึษำหำรอืกนันัน้ 

 

มำตรำ ๕๑๔๐  ให้ก ำนันเรยีกผูใ้หญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำต ำบลมำประชุมเพื่อ
ปรกึษำหำรอืกำรทีจ่ะรกัษำหน้ำทีใ่นต ำบลใหเ้รยีบรอ้ย ไม่น้อยกว่ำเดอืนละหนึ่งครัง้ 

 
๓๙ ชื่อ ตอน ๕ กำรประชุมก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น กรรมกำรต ำบล กรรมกำรหมู่บำ้น แพทยป์ระจ ำ

ต ำบลและวนิัยของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๔ 

ให้ผู้ใหญ่บ้ำนเรยีกประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมครัง้ครำวที่เห็นสมควร 
หรอืเมื่อกรรมกำรมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำกึง่รอ้งขอใหม้กีำรประชุม แต่เมื่อรวมปีหนึ่งจะตอ้ง
มกีำรประชุมไม่น้อยกว่ำหกครัง้ 

ใหก้ ำนันเรยีกประชุมคณะกรรมกำรต ำบลไม่น้อยกว่ำเดอืนละหนึ่งครัง้ 

 

มำตรำ ๕๒  ถ้ำมเีหตุสงสยัว่ำผูใ้ดในต ำบลนัน้ แสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยแก่
ผูอ้ื่นกด็ ีหรอืเป็นคนจรจดัไม่ปรำกฏกำรท ำมำหำเลี้ยงชพี และไม่สำมำรถจะชี้แจงควำม
บรสุิทธิข์องตนได้ก็ดี ให้ก ำนันเรยีกประชุมผู้ใหญ่บ้ำนสบืสวน ถ้ำมหีลกัฐำนควรเชื่อว่ำ
เป็นควำมจรงิ กใ็หเ้อำตวัผูน้ัน้ส่งกรมกำรอ ำเภอไปฟ้องรอ้งเอำโทษตำมมำตรำ ๓๐ แห่ง
ประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๕๓  เมื่อมีผู้ใหญ่บ้ำนน ำคนจรแปลกหน้ำนอกส ำมะโนครวัต ำบลมำส่ง
ก ำนันตำมควำมในมำตรำ ๒๗ ขอ้ ๖ ใหก้ ำนันปรกึษำหำรอืกบัผู้ใหญ่บ้ำน เมื่อเห็นสมควร
จะขบัไล่คนผูน้ัน้ออกไปเสยีจำกทอ้งทีต่ ำบลนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๔  ถ้ำลูกบ้ำนผู้ใดไปตัง้ทบักระท่อมหรือเรือนโรงอยู่ในที่เปลี่ยวใน
ต ำบลนัน้ ซึ่งน่ำกลวัจะเป็นอนัตรำยดว้ยโจรผู้รำ้ยหรอืน่ำสงสยัว่ำจะเป็นส ำนักโจรผูร้้ำย 
กำรอย่ำงนี้ให้ก ำนันกับผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบลนัน้ประชุมปรึกษำกันดู เมื่อเห็นเป็นกำร
สมควรแล้วจะบงัคบัใหลู้กบ้ำนคนนัน้ยำ้ยเขำ้มำอยู่เสยีในหมู่บ้ำนรำษฎรก็ได ้และใหน้ ำ
ควำมแจง้ต่อกรมกำรอ ำเภอดว้ย 

 

มำตรำ ๕๕  ถ้ำรำษฎรคนใดทิ้งให้บ้ำนเรอืนช ำรุดรุงรงั หรอืปล่อยให้โสโครก
โสมมอำจจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรำยแก่ผูอ้ยู่ในทีน่ัน้หรือผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกนั หรอืผูท้ีไ่ปมำ 
หรอืให้เกิดอคัคีภยัหรือโรคภัย ให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำต ำบลปรกึษำกัน  
ถ้ำเห็นควรจะบงัคบัให้ผูท้ี่อยู่ในที่นัน้แก้ไขเสยีให้ด ีกบ็ังคบัได้ ถ้ำผูน้ัน้ไม่ท ำตำมบังคบั  
กใ็หก้ ำนันน ำควำมรอ้งเรยีนต่อกรมกำรอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๕๖  ในเวลำใดจะมอีนัตรำยแก่กำรท ำมำหำกนิของลูกบ้ำนในต ำบลนัน้ 
เช่น มเีหตุโรคภยัไขเ้จบ็ติดต่อเกิดขึน้ หรอืน ้ำมำกหรอืน ้ำน้อยเกินไป เป็นต้น ใหก้ ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำต ำบลปรึกษำหำรือกันในกำรที่จะป้องกันแก้ไขเยียวยำ

 
๔๐ มำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๕ 

ภยนัตรำยด้วยอำกำรที่แนะน ำลูกบ้ำนให้ท ำอย่ำงใด หรอืลงแรงช่วยกนัได้ประกำรใด 
ก ำนันมีอ ำนำจที่จะบงัคบักำรนัน้ได้ ถ้ำเห็นเป็นกำรเหลอืก ำลงัให้ร้องเรยีนต่อกรมกำร
อ ำเภอ และผูว้่ำรำชกำรเมอืงขอก ำลงัรฐับำลช่วย 

 

มำตรำ ๕๗  ในกำรที่จะส ำรวจส ำมะโนครวัและทะเบียนบัญชีต่ำง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในรำชกำร เช่นกำรที่จะส ำรวจส ำมะโนครวัและท ำบญัชไีร่นำ และสิง่ของต้อง
พิกัดภำษีอำกรในต ำบลนัน้ ก ำนันจะเรียกผู้ใหญ่บ้ำนทัง้ปวงประชุมกันตรวจท ำบัญชีให้
ถูกตอ้ง และใหล้งชื่อพรอ้มกนัเป็นพยำนในบญัชทีีจ่ะยื่นต่อเจำ้พนักงำนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๘  ในกำรที่จะท ำรำยงำนประจ ำหรอืรำยงำนจรอย่ำงใด ๆ ยื่นต่อ
กรมกำรอ ำเภอ ก ำนันจะเรยีกประชุมผูใ้หญ่บำ้นและแพทย์ประจ ำต ำบลในต ำบลนัน้พรอ้มกนั
ตรวจสอบก่อน และจะใหล้งชื่อเป็นพยำนในรำยงำนนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๙  ในเวลำทีผู่ว้่ำรำชกำรเมอืง หรอืกรมกำรอ ำเภอ มหีมำยใหป้ระกำศ
ขอ้รำชกำรอนัใดแก่รำษฎร ก ำนันจะเรยีกประชุมผูใ้หญ่บำ้นในต ำบลนัน้พรอ้มกนัชีแ้จงให้
เป็นทีเ่ขำ้ใจขอ้รำชกำรอนันัน้แลว้ใหร้บัขอ้รำชกำรไปประกำศแก่รำษฎรอกีชัน้หนึ่งกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๐  ในเวลำใดมกีำรนักขตัฤกษ์ หรอืประชุมชนเป็นกำรใหญ่ในต ำบลนัน้ 
ก ำนันจะเรียกผู้ใหญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำต ำบลพร้อมกันมำช่วยพิทักษ์รกัษำควำม
เรยีบรอ้ยในทีอ่นันัน้ ถำ้และเหน็เป็นกำรจ ำเป็นแลว้ จะขอแรงรำษฎรมำช่วยดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๑  เวลำขำ้รำชกำรผูใ้หญ่หรอืผูบ้งัคับบญัชำโดยตรงมำตรวจรำชกำร
ในทอ้งที ่ก ำนันจะเรยีกผูใ้หญ่บำ้นและแพทยใ์นต ำบลประชุมพรอ้มกนัเพื่อแจง้ขอ้รำชกำร 
หรอืฟังรำชกำรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๑ ทว๔ิ๑  ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น และแพทยป์ระจ ำต ำบลตอ้งรกัษำวนัิยโดย
เคร่งครดัอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่ำฝืนใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิตอ้งไดร้บัโทษ 

วนิยัและโทษผดิวนิัยใหใ้ชก้ฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนโดยอนุโลม 

อ ำนำจกำรลงโทษ ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น และแพทยป์ระจ ำต ำบลใหเ้ป็นไปดงันี้ 
(๑) ก ำนันมอี ำนำจลงโทษภำคทณัฑผ์ูใ้หญ่บำ้น 

(๒) นำยอ ำเภอมอี ำนำจลงโทษก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น และแพทยป์ระจ ำต ำบล ดงันี้ 

 
๔๑ มำตรำ ๖๑ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ ๒) พุทธศกัรำช 

๒๔๘๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๖ 

(ก) ลดอนัดบัเงนิเดอืนไม่เกนิหนึ่งอนัดบั 

(ข) ตดัเงนิเดอืน โดยเทยีบในฐำนะเป็นผูบ้งัคบับญัชำชัน้หวัหน้ำแผนกกบั
ผูก้ระท ำผดิชัน้เสมยีนพนักงำน ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบขำ้รำชกำร
พลเรอืน 

(ค) ลงโทษภำคทณัฑ ์

เมื่อก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนคนใดถูกฟ้องในคดอีำญำ เวน้แต่คดคีวำมผิดในลกัษณะ
ฐำนลหุโทษ หรอืควำมผดิอนัได้กระท ำโดยประมำท หรอืมกีรณีที่ต้องหำว่ำท ำผดิวินัย
อย่ำงร้ำยแรงถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรอืปลดออก ถ้ำนำยอ ำเภอเห็นว่ำจะคงให้อยู่ใน
ต ำแหน่งจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรจะสัง่ให้พกัหน้ำที่ก็ได้ แล้วรำยงำนให้ขำ้หลวง
ประจ ำจังหวัดทรำบ กำรสัง่ให้กลับเข้ำรับหน้ำที่ตลอดถึงกำรวินิจฉัยว่ำจะควรจ่ำย
เงินเดือนระหว่ำงพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้ำหลวงประจ ำจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำสัง่ 
อนุโลมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๓) ขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัมอี ำนำจลงโทษก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำ
ต ำบลในทุกสถำน ในกรณีกำรลดอนัดบัและตดัเงนิเดอืน ใหเ้ทยีบขำ้หลวงประจ ำจงัหวดั
ในฐำนะเป็นผูบ้งัคบับญัชำชัน้หวัหน้ำกอง และก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนแพทย์ประจ ำต ำบลเป็น
ชัน้เสมยีนพนักงำนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

โดยเฉพำะโทษปลด หรอืไล่ออก ถ้ำก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำต ำบล 
ผูถ้กูลงโทษเหน็ว่ำตนไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม กม็สีทิธิร์อ้งทุกขต์่อกระทรวงมหำดไทย 

กำรรอ้งทุกขใ์หท้ ำค ำรอ้งลงลำยมอืชื่อยื่นต่อนำยอ ำเภอภำยในก ำหนดสบิหำ้วนั 
นับแต่วนัไดท้รำบค ำสัง่กำรลงโทษเพื่อนำยอ ำเภอจะได้เสนอต่อไปยงัขำ้หลวงประจ ำจงัหวดั
และกระทรวงมหำดไทยตำมล ำดับ ภำยในก ำหนดสิบห้ำวัน นับแต่วันได้รบัค ำร้องทุกข ์
พร้อมด้วยค ำชี้แจง ถ้ำจะพงึม ีให้กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจสัง่ให้ยกค ำรอ้งทุกขห์รอื
เพกิถอนค ำสัง่กำรลงโทษหรอืลดโทษ 

 

มำตรำ ๖๑ ตร๔ี๒  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๖๑ ทว ิเฉพำะทีเ่กีย่วกบัผูใ้หญ่บำ้นมำใช้
บงัคบัแก่ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครองและผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยรกัษำควำมสงบโดยอนุโลม 

 

 
๔๒ มำตรำ ๖๑ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๑๗ 

หมวดที ่๕ 

ว่ำดว้ยลกัษณะปกครองอ ำเภอ 

   
 

ตอน ๑ 

กำรตัง้อ ำเภอและกิง่อ ำเภอ 

   
 

มำตรำ ๖๒๔๓  ท้องที่หลำยต ำบลอันสมควรอยู่ในควำมปกครองอันเดียวกันได ้ 
ใหจ้ดัเป็นอ ำเภอหนึ่ง 

 

มำตรำ ๖๓  ลกัษณะกำรตัง้อ ำเภอ ใหส้มุหเทศำภบิำลจดักำรดงันี้ คอื 

ขอ้ ๑ ให้ก ำหนดเขตทอ้งทีอ่ ำเภอ มเีครื่องหมำยและจรดเขตอ ำเภออื่นทุกดำ้น 
อย่ำใหม้ทีีว่่ำงเปล่ำอยู่นอกเขตอ ำเภอ 

ขอ้ ๒ ใหก้ ำหนดจ ำนวนต ำบลทีร่วมเขำ้เป็นอ ำเภอและใหก้ ำหนดเขตต ำบลให้
ตรงกบัเขตอ ำเภอ ถ้ำมทีี่ว่ำงเปล่ำ เช่น ทุ่งหรอืป่ำ เป็นต้น อยู่ใกล้เคยีงท้องที่อ ำเภอใด 
หรอืจะตรวจตรำปกครองไดส้ะดวกจำกอ ำเภอใด ก็ให้สมุหเทศำภิบำลก ำหนดที่ว่ำงนัน้
เป็นทีฝ่ำกในอ ำเภอนัน้ 

ขอ้ ๓ ใหก้ ำหนดทีต่ัง้ทีว่่ำกำรอ ำเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะท ำกำรปกครองรำษฎรใน
อ ำเภอนัน้ไดส้ะดวก 

ขอ้ ๔ ให้สมุหเทศำภิบำลบอกขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ เขำ้มำยงัเสนำบดใีนเวลำที่จะ
จดัตัง้อ ำเภอใหม่ เมื่อไดร้บัพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตแลว้ จงึประกำศตัง้อ ำเภอได ้

 

มำตรำ ๖๔  อ ำเภอใดทอ้งทีก่วำ้งขวำงกรมกำรอ ำเภอจะไปตรวจตรำใหต้ลอด
ท้องที่ได้โดยยำก แต่หำกในท้องที่นัน้ผู้คนไม่มำกมำยพอแก่จะตัง้ขึ้นเป็นอ ำเภอหนึ่ง

 
๔๓ กำรทีก่รมกำรปกครองจะแยกหมู่บ้ำน หมู่ที ่๘ หมู่ที ่๙ และหมู่ที ่๑๐ ต ำบลบำ้นคอ้ จดัตัง้

เป็นต ำบลขึน้ใหม่หนึ่งต ำบล กรณีนี้ย่อมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเขตต ำบลบ้ำนคอ้ที่ได้รบักำรจดัตัง้และมี
กำรบริหำรงำนตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ. ๒๕๓๗ 
กระทรวงมหำดไทยไม่อำจอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยลกัษณะปกครองทอ้งที ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงเขตต ำบล
ใด ๆ ได้อกี คงมอี ำนำจเปลี่ยนแปลงได้เฉพำะเขตหมู่บ้ำนภำยในต ำบลเท่ำนัน้  ดงันัน้ กำรที่กรมกำร
ปกครองจะจดัตัง้อ ำเภอ โดยรวมต ำบลกกตูม เขำ้กบัหมู่บำ้น หมู่ที่ ๘ หมู่ที ่๙ และหมู่ที ่๑๐ ต ำบลบ้ำนคอ้ 
จงึเป็นกำรรวมต ำบลหนึ่งต ำบลเขำ้กบัหมู่บ้ำนสำมหมู่บ้ำน มผีลใหเ้ขตพื้นที่ที่จะตัง้อ ำเภอมเีพยีงหนึ่ง
ต ำบล กำรจัดตัง้อ ำเภอจึงไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๕๙/๒๕๕๕) 
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๒๑๘ 

ต่ำงหำกก็ดี หรอืในท้องที่อ ำเภอใดมีที่ประชุมชนมำกอยู่ห่ำงไกลจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
กรมกำรอ ำเภอจะไปตรวจกำรไม่ไดด้งัสมควร แต่จะตัง้ทีป่ระชุมชนแห่งนัน้ขึน้เป็นอ ำเภอ
ต่ำงหำก ท้องที่จะเล็กไปก็ดี ถ้ำควำมขดัข้องในกำรปกครองมีขึ้นอย่ำงใดดังว่ำมำนี้  
จะแบ่งท้องที่นัน้ออกเป็นกิ่งอ ำเภอเพื่อให้สะดวกแก่กำรปกครองก็ได้ ให้พึงเข้ำใจว่ำ 
กำรที่ตัง้กิ่งอ ำเภอนั ้น ให้ตัง้ต่อเมื่อมีควำมจ ำเป็นในกำรปกครอง อ ำเภอหนึ่ งจะม ี
กิง่อ ำเภอเดยีวหรอืหลำยกิง่อ ำเภอกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๕  กำรจดัตัง้กิง่อ ำเภอใด กเ็สมอตัง้ทีว่่ำกำรอ ำเภอนัน้เองขึน้อกีแห่งหนึ่ง 
เพื่อควำมสะดวกแก่กำรปกครอง กำรที่จะก ำหนดจะต้องก ำหนดแต่ว่ำต ำบลใด ๆ บ้ำง  
ที่จะต้องอยู่ในปกครองของกิ่งอ ำเภอ เมื่อสมุหเทศำภิบำลได้รบัอนุญำตของเสนำบดีแล้ว  
กจ็ดัตัง้กิง่อ ำเภอได ้

 

ตอน ๒ 

กำรจดัตัง้กรมกำรอ ำเภอ 

   
 

มำตรำ ๖๖  อ ำเภอหนึ่งให้มีพนักงำนปกครองคณะหนึ่ ง เรียกรวมกันว่ำ 
กรมกำรอ ำเภอ ๆ แยกเป็นรำยต ำแหน่ง ดงันี้ คอื 

(๑) นำยอ ำเภอ หรือถ้ำเป็นต ำแหน่งพิ เศษ เรียกว่ำผู้ว่ ำรำชกำรอ ำเภอ  
เป็นหวัหน้ำกำรปกครองทัว่ไปในอ ำเภอ และขึน้ตรงต่อผูว้่ำรำชกำรเมอืง มอี ำเภอละคนหนึ่ง 

(๒) ปลดัอ ำเภอเป็นผูช้่วยและผูแ้ทนนำยอ ำเภออยู่ในบงัคบันำยอ ำเภอ อ ำเภอหนึ่ง 
มจี ำนวนปลดัอ ำเภอมำกน้อยตำมสมควรแก่รำชกำร 

(๓) สมุห์บญัชอี ำเภอ คอื ขำ้รำชกำรมสีงักดัในกรมสรรพำกรมหีน้ำทีเ่ป็นผูช้่วย
นำยอ ำเภอในกำรเกบ็ภำษอีำกรและผลประโยชน์แผ่นดนิอยู่ในบงัคบันำยอ ำเภอ 

มำตรำ ๖๗  นำยอ ำเภอ ปลดัอ ำเภอ สมุห์บญัชซีึ่งรวมเรยีกกนัว่ำกรมกำรอ ำเภอนี้ 
แมม้ตี ำแหน่งต่ำงกนัย่อมมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบรวมกนัในกำรทีจ่ะใหก้ำรปกครอง
อ ำเภอนัน้เรยีบรอ้ย และเมื่อต ำแหน่งใดกำรมำกเหลอืมอื หรอืว่ำว่ำงพนักงำนกรมกำร
อ ำเภอ แม้อยู่ในต ำแหน่งอื่น ต้องช่วยและต้องท ำแทนกนั จะถือว่ำเป็นพนักงำนต่ำงกนันัน้
ไม่ได ้

 

มำตรำ ๖๘  นำยอ ำเภอมีอ ำนำจในส่วนธุรกำรฝ่ำยพลเรอืนเหนือข้ำรำชกำร 
ทุกแผนกที่ประจ ำรักษำรำชกำรในอ ำเภอนัน้ อ ำนำจที่ว่ำนี้ ไม่มีแก่อ ำเภอที่ตัง้ที่ว่ำ
กำรเมอืง หรอืทีว่่ำกำรมณฑล 
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๒๑๙ 

มำตรำ ๖๙๔๔  ในอ ำเภอหนึ่ง นอกจำกมีกรมกำรอ ำเภอให้มีต ำแหน่งเสมียน
พนักงำนอยู่ในบังคบับัญชำกรมกำรอ ำเภออีกมำกน้อยตำมสมควรแก่รำชกำร กับมี
ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลซึง่มอี ำนำจบงัคบับญัชำเหนือก ำนันผูใ้หญ่บ้ำนและแพทย์ประจ ำ
ต ำบลในต ำบลนัน้ 

ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบักรมกำรอ ำเภอซึ่งมอียู่ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่แต่รบัผดิชอบในกจิกำรเฉพำะต ำบลทีต่นมหีน้ำที่
ประจ ำอยู่ 

 

มำตรำ ๗๐  พนักงำนปกครองกิง่อ ำเภอ จะมกีรมกำรอ ำเภอรองแต่นำยอ ำเภอ
ต ำแหน่งใดอยู่ประจ ำกำร และจะมีเสมียนพนักงำนอยู่ประจ ำท ำกำรที่กิ่งอ ำเภอเท่ำใด  
ทัง้นี้ แล้วแต่จะสมควรแก่รำชกำร แต่ผู้ทีเ่ป็นใหญ่อยู่ประจ ำท ำกำรทีก่ิง่อ ำเภอต้องอยู่ใน
บงัคบันำยอ ำเภอ และท ำกำรในหน้ำทีใ่นเวลำทีน่ำยอ ำเภอมไิดม้ำอยู่ที่กิง่อ ำเภอเหมอืน
เป็นผูแ้ทนนำยอ ำเภอฉะนัน้ 

 

มำตรำ ๗๑  อ ำเภอใดมกีิ่งอ ำเภอ กำรอย่ำงใดจะควรแยกเป็นส่วนไปส ำหรบั 
กิง่อ ำเภอ และกำรอย่ำงใดควรรวมท ำแต่ในทีว่่ำกำรอ ำเภอแห่งเดยีว  ทัง้นี้ ผูว้่ำรำชกำรเมอืง
มอี ำนำจทีจ่ะก ำหนดไดโ้ดยอนุมตัขิองสมุหเทศำภบิำล 

 

มำตรำ ๗๒  กำรเลอืกตัง้ยำ้ยถอนนำยอ ำเภอ ใหส้มุหเทศำภบิำลมอี ำนำจทีจ่ะ
ท ำได ้โดยอนุมตัขิองเสนำบด ี

 

มำตรำ ๗๓  กำรเลอืกตัง้ยำ้ยถอนปลดัอ ำเภอสมุหบ์ญัชอี ำเภอ ใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืง
มอี ำนำจที่จะท ำได้ โดยอนุมตัิของสมุหเทศำภิบำล สมุหเทศำภิบำลต้องบอกเขำ้มำยงั
เสนำบดใีหท้รำบจงดว้ยทุกครำว 

 

มำตรำ ๗๔  กำรเลอืกตัง้ย้ำยถอนเสมยีนพนักงำนในอ ำเภอ ให้ผู้ว่ำรำชกำรเมอืง 
มอี ำนำจทีจ่ะท ำได ้ตอ้งบอกใหส้มุหเทศำภบิำลทรำบดว้ยจงทุกครำว 

 

มำตรำ ๗๕  เวลำต ำแหน่งปลดัอ ำเภอ หรอืสมุห์บญัชอี ำเภอว่ำง ใหน้ำยอ ำเภอ
มอี ำนำจทีจ่ะจดัผูห้นึ่งผูใ้ดในขณะกรมกำรอ ำเภอ หรอืเสมยีนพนักงำนคนหนึ่งคนใดเขำ้

 
๔๔ มำตรำ ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 
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๒๒๐ 

ท ำกำรในต ำแหน่งนัน้ ๆ ไดช้ัว่ครำว แต่ต้องรบีบอกไปยงัผู้ว่ำรำชกำรเมอืง และใหผู้น้ัน้
ท ำกำรในต ำแหน่งนัน้ไปกว่ำจะไดร้บัค ำสัง่จำกเจำ้พนักงำนผูใ้หญ่ใหเ้ป็นประกำรใด 

เวลำต ำแหน่งเสมียนพนักงำนในอ ำเภอว่ำง ให้นำยอ ำเภอมอี ำนำจที่จะจดัคนเข้ำ 
ท ำกำรในต ำแหน่งนัน้ ๆ ได้ชัว่ครำว แต่ต้องบอกขออนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรเมืองภำยใน 
เดอืนหนึ่ง แลว้แต่ผูว้่ำรำชกำรเมอืงจะตัง้ผูน้ัน้หรอืผูอ้ื่นใหเ้ป็นแทนในต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

มำตรำ ๗๖  บรรดำข้ำรำชกำรซึ่งมีสังกัดท ำรำชกำรอยู่ในที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
นำยอ ำเภอมอี ำนำจทีจ่ะใหล้ำไดค้รำวละไม่เกนิ ๑๕ วนั 

 

มำตรำ ๗๗  ถ้ำและผู้ใดมีเหตุอันนำยอ ำเภอเห็นว่ำจะให้ท ำรำชกำรอยู่ใน
ต ำแหน่งจะเสยีรำชกำร นำยอ ำเภอจะใหผู้น้ัน้พกัรำชกำรเสยีชัว่ครำวกไ็ด ้แต่ในกำรทีส่ัง่
ใหพ้กัรำชกำรนี้ ต้องบอกใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืงทรำบภำยใน ๑๕ วนั ค ำตดัสนิเป็นเดด็ขำด
ในเรื่องนัน้ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูม้อี ำนำจทีจ่ะตัง้ต ำแหน่งทีเ่กดิเหตุนัน้ 

 

มำตรำ ๗๘  ให้มีดวงตรำประจ ำต ำแหน่งนำยอ ำเภอ และดวงตรำส ำหรับ 
นำยกิง่อ ำเภอ ส ำหรบัประทบัก ำกบัลำยมอืทีล่งชื่อในหนังสอืส ำคญัต่ำง ๆ บรรดำหนังสอื
ที่ท ำในนำมและหน้ำที่กรมกำรอ ำเภอ ห้ำมมใิห้ใช้ตรำอื่นประทบั และตรำประจ ำต ำแหน่งนี้ 
ในเวลำผูใ้ดท ำกำรแทนหรอืรัง้ต ำแหน่งนัน้กใ็หใ้ชไ้ด ้

 

มำตรำ ๗๙  ในเวลำต ำแหน่งนำยอ ำเภอว่ำงก็ดี หรือนำยอ ำเภอจะท ำกำร 
ในหน้ำที่ไม่ไดช้ัว่ครำวก็ด ีถ้ำและสมุหเทศำภบิำลหรอืผูว้่ำรำชกำรเมอืงมไิดม้คี ำสัง่เป็น
อย่ำงอื่นแลว้ ใหก้รมกำรอ ำเภอซึง่มยีศสงูกว่ำผูอ้ื่นเป็นผูแ้ทน 

 

มำตรำ ๘๐  ผู้แทนมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของต ำแหน่งที่แทนนัน้ 
ทุกอย่ำง เวน้ไวแ้ต่อ ำนำจอนัเป็นส่วนบุคคล หรอืทีม่ขีอ้หำ้มไวโ้ดยเฉพำะมใิหผู้แ้ทนท ำได ้

 

มำตรำ ๘๑  หน้ำทีก่รมกำรอ ำเภอทีก่ล่ำวไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้กด็ ีหรอืในทีอ่ื่น
กด็ ีถ้ำมไิด้ระบุว่ำเป็นหน้ำที่เฉพำะนำยอ ำเภอ หรอืเฉพำะต ำแหน่งใดในกรมกำรอ ำเภอไซร ้
ใหพ้งึเขำ้ใจว่ำเป็นหน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบรวมกนั นำยอ ำเภอเป็นหวัหน้ำจะท ำกำรนัน้เอง 
หรอืจะมอบหมำยใหก้รมกำรอ ำเภอคนใดท ำโดยอนุมตัขิองนำยอ ำเภอกไ็ด ้แต่นำยอ ำเภอ
จะหลกีควำมรบัผดิชอบในกำรทัง้ปวง เพรำะเหตุทีอ่ำ้งว่ำไดใ้หผู้อ้ื่นท ำแทนนัน้ไม่ได ้

 

มำตรำ ๘๒  ในกำรที่จะฟังบงัคบับญัชำรำชกำรทัว่ไป กรมกำรอ ำเภออยู่ใน
บงัคบับญัชำผู้ว่ำรำชกำรเมอืงโดยตรง จะลบล้ำงค ำสัง่ผู้ว่ำรำชกำรเมอืงได้ แต่ผู้ส ำเร็จ
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๒๒๑ 

รำชกำรมณฑลหรอืเสนำบดเีจำ้กระทรวงในกรุงเทพฯ ผูบ้ญัชำกำรนัน้ ๆ แต่กำรโดยปกติ
ซึ่งย่อมมขีำ้รำชกำรเป็นเจำ้แผนกจำกเมอืงหรอืมณฑลไปตรวจกำรเฉพำะแผนกในที่ว่ำกำร
อ ำเภอ ถ้ำและผู้ตรวจนัน้กระท ำกำรตำมค ำสัง่และรบัอ ำนำจไปจำกผู้ว่ำรำชกำรเมือง 
หรอืผูส้ ำเรจ็รำชกำรมณฑลหรอืเจำ้กระทรวง กรมกำรอ ำเภอต้องเชื่อฟังเหมอืนค ำสัง่ผูว้่ำ
รำชกำรเมอืงผูส้ ำเรจ็รำชกำรมณฑลและเจำ้กระทรวงทีใ่ชม้ำนัน้ ถำ้หำกว่ำผูต้รวจกำรนัน้
มำโดยล ำพังหน้ำที่ของตน จะสัง่ให้จดักำรในแผนกนัน้ ๆ ประกำรใดกรมกำรอ ำเภอ 
ควรท ำตำมต่อเมื่อค ำสัง่ไม่ขดักับค ำสัง่ผู้ว่ำรำชกำรเมืองและนำยอ ำเภอเห็นชอบด้วย  
ถำ้มเีจำ้พนักงำนมำสัง่กำรประกำรใด ๆ กรมกำรอ ำเภอต้องรำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืง
ทรำบดว้ยจงทุกครำว 

 

ตอน ๓ 

หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของกรมกำรอ ำเภอ 

   
 

ก. กำรปกครองทอ้งที ่
   

 

มำตรำ ๘๓  กรมกำรอ ำเภอตอ้งตรวจตรำและจดักำรปกครองต ำบลและหมู่บำ้น
ใหเ้ป็นไปไดจ้รงิดงัพระรำชบญัญตันิี้ 

นอกจำกอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ล่ำวโดยเฉพำะใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอ 
ใหก้รมกำรอ ำเภอมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัก ำนันผูใ้หญ่บำ้นดว้ย๔๕ 

 

มำตรำ ๘๔  กรมกำรอ ำเภอต้องเอำใจใส่สมำคมใหคุ้น้เคยกบัก ำนันผูใ้หญ่บ้ำน 
แพทยป์ระจ ำต ำบลเป็นทีป่รกึษำหำรอื และเป็นผูร้บัช่วยแกไ้ขควำมขดัขอ้งใหแ้กเ่ขำ 

 

มำตรำ ๘๕  ให้กรมกำรอ ำเภอเรยีกประชุมก ำนันผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล
พร้อมกัน หรือเรียกประชุมแต่เฉพำะต ำแหน่งมีประชุมก ำนัน เป็นต้น ในเวลำมีกำร
จะตอ้งปรกึษำหรอืตอ้งถำมตอ้งสัง่ตำมสมควร 

 

มำตรำ ๘๖  กรมกำรอ ำเภอรบัผดิชอบทีจ่ะรกัษำสถำนทีว่่ำกำรอ ำเภอ สรรพหนังสอื
และบญัชตีลอดจนบรเิวณทีว่่ำกำรอ ำเภอใหเ้รยีบรอ้ย 

 

 
๔๕ มำตรำ ๘๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 
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๒๒๒ 

มำตรำ ๘๗  กรมกำรอ ำเภอต้องใหร้ำษฎรทีม่กีจิธุระหำไดทุ้กเมื่อ ถ้ำรำษฎรมำ
รอ้งทุกขอ์ย่ำงใด ซึง่กรมกำรอ ำเภอควรช่วยได ้ตอ้งช่วยตำมสมควร 

 

มำตรำ ๘๘  กรมกำรอ ำเภอต้องหมัน่ตรวจท้องที่ในเขตอ ำเภอของตน และ
ทอ้งทีอ่ ำเภออื่นทีต่ดิต่อกนัใหรู้ค้วำมเป็นไปในทอ้งทีน่ัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๘๙  บรรดำหนังสือส ำคัญที่ต้องท ำตำมกฎหมำย ถ้ำกฎหมำยและ
ข้อบังคบัมิได้ระบุไว้ว่ำเป็นหน้ำที่ของพนักงำนอื่นท ำแล้ว ให้เป็นหน้ำที่ของกรมกำร
อ ำเภอทีจ่ะท ำส ำหรบักำรในอ ำเภอนัน้ 

 

มำตรำ ๙๐  กรมกำรอ ำเภอเป็นพนักงำนท ำหนังสือเดินทำงส ำหรบัรำษฎร 
ในทอ้งทีอ่ ำเภอนัน้จะไปมำคำ้ขำยในทีอ่ื่น 

 

มำตรำ ๙๑  หน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอในกำรท ำทะเบยีนบญัชนีัน้ คอื ท ำบญัชี
ส ำมะโนครวั และทะเบยีนทุก ๆ อย่ำง บรรดำทีต่อ้งกำรใชใ้นรำชกำร 

 

มำตรำ ๙๒  รำยงำนรำชกำรที่กรมกำรอ ำเภอจะต้องท ำนัน้จ ำแนกเป็นกิจต่ำง ๆ 
ดงันี้ คอื 

ขอ้ ๑ กรมกำรอ ำเภอเป็นหูเป็นตำของรฐับำลต้องเอำใจใส่ตรวจตรำสืบสวน
ควำมทุกขสุ์ขของรำษฎร และเหตุกำรณ์ทีเ่กดิมใีนทอ้งทีข่องตน กำรอนัใดทีร่ฐับำลควรรู้
เพื่อควำมสุขของรำษฎรและประโยชน์ของรำชกำร กรมกำรอ ำเภอต้องถือเป็นหน้ำที่ ๆ 
จะรำยงำนใหร้ฐับำลทรำบควำมตำมทีเ่ป็นจรงิ 

ข้อ ๒ โดยปรกติให้กรมกำรอ ำเภอรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรเมืองของตน  
แต่ถ้ำมีค ำสัง่โดยเฉพำะว่ำให้รำยงำนกำรอย่ำงใดต่อผู้ใดก็ดีหรือว่ำเหตุกำรณ์อันใด
เกิดขึ้น กรมกำรอ ำเภอเห็นว่ำจะรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรเมืองของตนก่อนจะไม่ทัน
ประโยชน์ของรำชกำรจะรำยงำนไปยงัที่แห่งนัน้ ๆ ซึ่งเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงด ี
แก่รำชกำรกไ็ด ้แต่ตอ้งบอกใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืงของตนทรำบจงทุกครำว 

ขอ้ ๓ รำยงำนประจ ำบอกเหตุกำรณ์ และขอ้รำชกำรบรรดำมใีนอ ำเภอ ควรยื่น
ต่อผู้ว่ำรำชกำรเมืองไม่น้อยกว่ำเดือนละครัง้หนึ่ง รำยงำนกำรจรนัน้แล้วแต่ก ำหนด 
ในขอ้บงัคบั หรือเหตุกำรณ์อันควรรำยงำน ส่วนรำยงำนด่วนบอกเหตุส ำคัญ ซึ่งเป็น
ปัจจุบนัทนัด่วนเกิดขึ้นนัน้ ต้องรบีรำยงำนทนัท ีและส่งโดยโทรเลข หรอืโทรศพัท์อย่ำง
เรว็ทีสุ่ดทีจ่ะส่งได ้
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๒๒๓ 

ข. กำรป้องกนัภยนัตรำยของรำษฎร และรกัษำควำมสงบในทอ้งที ่
   

 

มำตรำ ๙๓  เวลำมกีำรประชุมชนมำกในทีใ่ด เช่นในเวลำมกีำรนักขตัฤกษ์เป็นต้น 
กรมกำรอ ำเภอกบัก ำนันผูใ้หญ่บำ้นต ำบลนัน้ตอ้งจดักำรรกัษำควำมเรยีบรอ้ยในทีป่ระชุมชน 

 

มำตรำ ๙๔  กรมกำรอ ำเภอต้องคอยตรวจตรำตกัเตือนก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนให้มี
เครื่องสญัญำเรยีกลูกบ้ำนช่วยกันดบัไฟ หรอืระงบัเหตุภยนัตรำยอย่ำงอื่น หรอืจบัโจร
ผูร้ำ้ยทุกหมู่บำ้น 

 

มำตรำ ๙๕  เมื่อกรมกำรอ ำเภอได้ปรกึษำก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่นัน้แล้ว 
เห็นว่ำหมู่บ้ำนใดอยู่ในที่ซึ่งสมควรจะจดักำรล้อมรัว้ป้องกันโจรได้ ให้กรมกำรอ ำเภอ
น ำเสนอต่อผูว้่ำรำชกำรเมอืง เมื่อผูว้่ำรำชกำรเมอืงเหน็ชอบดว้ยแลว้ กใ็หก้รมกำรอ ำเภอ
ชี้แจงและสัง่ผู้ใหญ่บ้ำน และรำษฎรในหมู่บ้ำนนัน้ท ำรัว้ล้อมรอบหมู่บ้ำน มีประตูเป็น
ทำงเขำ้ออกกี่แห่งแล้วแต่ชำวบ้ำนนัน้จะเห็นสมควร เวลำกลำงคืนให้ผู้ใหญ่บ้ำนจดัรำษฎร
ผลดัเปลีย่นกนัรกัษำประตูป้องกนัโจรผูร้ำ้ยใหท้ัง้หมู่บำ้น 

 

มำตรำ ๙๖  หมู่บ้ำนใดตัง้อยู่ใกล้ป่ำพงอันเป็นเชื้อไฟ เมื่อถึงฤดูพงแห้ง 
ใหก้รมกำรอ ำเภอสัง่รำษฎรในหมูบ่ำ้นนัน้ ใหช้่วยกนัถำงพงใหเ้ตยีนออกไปห่ำงบำ้นเรอืน 
ป้องกนัอย่ำใหเ้ป็นอคัคภียัแก่หมู่บ้ำนนัน้ 

 

มำตรำ ๙๗  เมื่อก ำนันต ำบลใดรำยงำนมำว่ำเจ้ำของหรือผู้ที่อยู่ในเหย้ำเรือน 
แห่งใดที่ร้ำงหรอืทรุดโทรม ไม่กระท ำกำรตำมค ำสัง่ให้จดักำรซ่อมแซมรกัษำเรอืนนัน้ให้ด ี
ตำมควำมที่กล่ำวไว้ในมำตรำ ๕๕ ให้กรมกำรอ ำเภอไต่สวนและบงัคบัตำมควรแก่กำร  
ถำ้ไม่ท ำตำมบงัคบัใหก้รมกำรอ ำเภอมอี ำนำจรือ้เรอืนนัน้ได ้และเรยีกเอำค่ำรือ้แก่เจำ้ของ 

 

มำตรำ ๙๘  รำษฎรคนใดไปปลูกเรอืนอยู่ในที่เปลี่ยว อนัน่ำกลวัอนัตรำยด้วย
โจรผูร้ำ้ยกด็ ีหรอืน่ำกลวัจะเป็นที่ซ่องของโจรผูร้ำ้ยกด็ ีเมื่อกรมกำรอ ำเภอไดป้รกึษำกบั
ก ำนันในทอ้งทีน่ัน้เหน็ดว้ยกนัแลว้ กใ็หบ้งัคบัใหผู้น้ัน้ยำ้ยเขำ้มำอยู่เสยีในหมู่บำ้น 

 

มำตรำ ๙๙  ในเวลำอตัคดัอำหำร ใหก้รมกำรอ ำเภอประกำศตกัเตือนรำษฎรใหเ้ก็บ
รกัษำเขำ้ไวใ้หพ้อบรโิภค 

 

มำตรำ ๑๐๐  ถำ้แห่งใดขำ้วไม่พอแก่รำษฎรในเวลำอตัคดั ใหก้รมกำรอ ำเภอรบี
รำยงำน และกะประมำณจ ำนวนขำ้วทีข่ำด อนัรำษฎรจะไม่พงึขวนขวำยหำเองได ้แจง้ต่อ
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๒๒๔ 

ผูว้่ำรำชกำรเมอืง ถ้ำและรฐับำลจดัส่งขำ้วหลวงมำแก้อตัคดัไซร ้เป็นหน้ำทีข่องกรมกำร
อ ำเภอทีจ่ะจดักำรจ ำหน่ำยขำ้วตำมวธิทีีส่มควร คอื 

(๑) ผูใ้ดมทีุนพอซื้อ ใหผู้น้ัน้ซื้อไดเ้ท่ำรำคำทุน 

(๒) ผูใ้ดท ำนำไวย้งัไม่ไดผ้ล ใหผู้น้ัน้ยมืโดยสญัญำส่งเงนิเมื่อขำยเขำ้ใหม่ไดเ้ท่ำ
รำคำทุนทีร่บัเขำ้ไปในเวลำนัน้ หรอืใชด้ว้ยเขำ้ใหม่เมื่อท ำได ้คดิตำมรำคำเขำ้ใหม่ในเวลำนัน้
เท่ำทุนทีร่ฐับำลใหย้มืไป 

(๓) ผู้ใดท ำกำรเพำะปลูก หรือหำสินค้ำป่ำอนัอำจจะหำสินค้ำมำแลกเข้ำได ้ 
กย็อมรบัสนิคำ้จำกผูน้ัน้ แลกเขำ้โดยคดิรำคำตำมสมควรและพอใจทัง้ ๒ ฝ่ำย 

(๔) ผูใ้ดอำจจะท ำกำรได้แต่ด้วยแรง ก็หำงำนอนัประกอบด้วยสำธำรณประโยชน์ 
เช่น ขุดสระน ้ำ ท ำถนนหรอืซ่อมแซมสถำนทีท่ ำรำชกำร เป็นต้น ใหผู้น้ัน้รบัจำ้งท ำคดิเขำ้ให้
ตำมรำคำทุนเป็นค่ำจ้ำง โดยอัตรำสูงกว่ำที่เขำจ้ำงกันท ำกำรในที่นัน้ ๑ ใน ๔ ส่วน คือ  
ถ้ำอัตรำค่ำจ้ำงเขำจ้ำงกันโดยปกติวันละบำทหนึ่ ง ให้ ให้เข้ำเท่ำรำคำวันละ ๑ บำท  
๒๕ สตำงค ์เป็นตน้ 

(๕) หำ้มมใิห้ ใหเ้ขำ้แก่ผู้ทีย่งัสำมำรถกระท ำกำรแลกไดด้ว้ยประกำรใด ๆ แต่ผูซ้ึ่ง
ไม่สำมำรถกระท ำกำรแลกได้จริง ๆ เช่น คนเจ็บไข้ ชรำ ทุพพลภำพ หรือทำรกนัน้  
ควรใหไ้ดร้บัขำ้วของหลวงพอสมควรแต่ทีจ่ะเลีย้งชวีติในเวลำอตัคดั นัน้ 

 

ฃ. กำรทีเ่กีย่วดว้ยควำมแพง่และควำมอำญำ 

   
 

มำตรำ ๑๐๑  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของกรมกำรอ ำเภอในกำรทีเ่กี่ยวดว้ยควำมอำญำนัน้ 
มดีงัต่อไปนี้ คอื 

ข้อ ๑ บรรดำอ ำนำจซึ่งกฎหมำยก ำหนดไว้ส ำหรบัผู้ใหญ่บ้ำนและก ำนันนัน้  
ใหก้รมกำรอ ำเภอใชไ้ดทุ้กอย่ำง 

ขอ้ ๒ ควำมอำญำเกดิขึน้ในทอ้งทีอ่ ำเภอใด หรอืตวัจ ำเลยมำอำศยัอยู่ในทอ้งที่
อ ำเภอใด ใหก้รมกำรอ ำเภอมอี ำนำจทีจ่ะสัง่ใหจ้บัผูต้อ้งหำมำไต่สวนคดเีรื่องนัน้ในชัน้ตน้ 

ขอ้ ๓ ในกำรไต่สวนในชัน้ต้นก็ด ีหรอืจดักำรตำมหมำยอย่ำงใด ๆ หรอืตำมค ำสัง่
ของศำล หรือค ำสัง่ในทำงรำชกำรอย่ำงใด ๆ ก็ดี ให้กรมกำรอ ำเภอมีอ ำนำจที่จะออก
หมำยเรยีกตวัคนมำสำบำนใหก้ำรเป็นพยำนหมำยคน้บำ้นเรอืน หรอืหมำยยดึสิง่ของได ้

ขอ้ ๔ ในกำรค้นบำ้นเรอืน หรอืยดึสิง่ของนัน้ ถ้ำนำยอ ำเภอไปค้น หรือยดึเอง 
ไม่ต้องมีหมำย ถ้ำจะแต่งให้ผู้อื่นไปค้นหรือยึด ก็ให้นำยอ ำเภอมีหมำยสัง่เจ้ำพนักงำน 
ผูถ้อืหมำยมอี ำนำจทีจ่ะคน้และยดึไดต้ำมหมำย 
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๒๒๕ 

ขอ้ ๕ ตวัผูต้้องหำในคดอีำญำซึ่งไดต้วัมำต่อหน้ำกรมกำรอ ำเภอนัน้ โดยปรกติ
นำยอ ำเภอควรยอมใหม้ปีระกนั แต่ถ้ำนำยอ ำเภอเหน็ว่ำมเีหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่
จะกล่ำวในมำตรำน้ี กใ็หเ้อำตวัไว ้คอื 

(ก) เป็นคดฉีกรรจท์ีต่อ้งดว้ยโทษจ ำคุกตัง้แต่ ๑๐ ปีขึน้ไปอย่ำงหนึ่ง หรอื 

(ข) ถำ้ผูต้อ้งหำหลบหนีจะจบัไดโ้ดยยำกอย่ำงหนึ่ง หรอื 

(ค) เหน็ไดว้่ำถำ้ปล่อยผูน้ัน้ไปจะท ำใหเ้กดิเหตุอนัตรำยอย่ำงหนึ่ง หรอื 

(ง) ถำ้ปล่อยไปจะขดัขอ้งหรอืล ำบำกแก่กำรไต่สวนคดใีนชัน้ตน้อย่ำงหนึ่ง 

ขอ้ ๖ กำรไต่สวนคดใีนชัน้ต้นนัน้ ต้องลงมือภำยใน ๔๘ ชัว่โมง ตัง้แต่เวลำที่จบั
ผู้ต้องหำ นำยอ ำเภอต้องรบีจดักำรโดยเรว็ที่จะท ำได้ แล้วส่งตวัผู้ต้องหำยงัเมอืง ให้ส่ง
ต่อไปยงัศำลซึง่มหีน้ำทีพ่จิำรณำคดนีัน้ โดยวธิทีีก่ล่ำวต่อไปนี้ 

ถ้ำเป็นต ำบลที่มีศำลซึ่งมีอ ำนำจ และที่ว่ำกำรอ ำเภอตัง้อยู่ด้วยกัน ให้ส่งตัว
ผู้ต้องหำต่อศำลภำยใน ๔๘ ชัว่โมง ตัง้แต่เวลำที่ผู้ต้องหำได้ตกมำอยู่ในควำมควบคุม 
ของกรมกำรอ ำเภอ 

ถำ้เป็นทีอ่ื่น ใหส่้งตวัผูต้อ้งหำยงัศำลโดยเรว็ทีจ่ะท ำได ้และหำ้มมใิหก้กัขงัตวัไวท้ี่
ทีว่่ำกำรอ ำเภอเกนิกว่ำ ๔๘ ชัว่โมง โดยไม่มเีหตุจ ำเป็น 

ถำ้เมื่อส่งผูต้้องหำไปยงัศำล นำยอ ำเภอท ำกำรไต่สวนคดใีนชัน้ต้นยงัไม่ส ำเรจ็ 
กใ็หเ้จำ้พนักงำนเมอืงรอ้งต่อศำลขอผดัใหม้เีวลำไต่สวนต่อไปตำมสมควร 

ขอ้ ๗ ในกำรไต่สวนควำมอำญำ ถ้ำนำยอ ำเภอเห็นว่ำไม่มหีลกัฐำนข้ำงฝ่ำย
โจทก์ ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหำไป ถ้ำผู้ต้องหำต้องด้วยหมำยสัง่จบัของศำลอยู่แล้ว ก็ให ้
เจำ้พนกังำนเมอืงรอ้งขอต่อศำลใหส้ัง่ปล่อยตวัผูต้อ้งหำ 

 

มำตรำ ๑๐๒  กรมกำรอ ำเภอต้องจดัพนักงำนออกตรวจตระเวนรกัษำควำม
เรยีบรอ้ย และคอยสบืจบัโจรผูร้ำ้ยในทอ้งทีข่องตน 

 

มำตรำ ๑๐๓  เมื่อมเีหตุผูค้นถูกกระท ำรำ้ยตำยลงในทอ้งทีอ่ ำเภอใดกด็ ีฟกช ้ำ
หรอืมบีำดแผลเจบ็ป่วยสำหสักด็ ีผูท้ีถู่กกระท ำรำ้ยฟกช ้ำ หรอืมบีำดแผลมำขอใหช้นัสูตรกด็ ี
เป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอที่จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตำมพระรำชบัญญัต ิ 
และจดค ำใหก้ำรพรอ้มดว้ยพยำน และท ำหนังสอืชนัสตูรไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

มำตรำ ๑๐๔  เมื่อเกิดเหตุเสียทรพัย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เช่น ถูกโจรภัย เป็นต้น  
เป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอที่จะท ำค ำตรำสินตำมค ำขอร้องของเจ้ำทรพัย์ หรอืเพื่อ
หลกัฐำนในรำชกำร 
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๒๒๖ 

มำตรำ ๑๐๕  ควำมผิดอย่ำงใด ๆ อันต้องตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือ
กฎหมำยอื่น ก ำหนดเป็นลหุโทษก็ดี ควำมผิดล่วงละเมิดพระรำชบัญญัติภำษีอำกร  
อนัเบีย้ปรบัก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัไิม่เกนิ ๒๐๐ บำท กด็ ีเมื่อกรมกำรอ ำเภอไต่สวน
เห็นว่ำจ ำเลยมพีริุธ ให้กรมกำรอ ำเภอมีอ ำนำจที่จะเปรียบเทียบให้ตกลงกันได้ ถ้ำไม่
ตกลงกันได้กด็ ีหรอืกรมกำรอ ำเภอเห็นว่ำโทษของจ ำเลยเกนิกว่ำปรบั ๒๐๐ บำท หรอื
เป็นโทษทัง้ปรบัทัง้จ ำ หรอืโทษจ ำอย่ำงเดยีวกด็ ีกใ็หส่้งคดเีรื่องนัน้ไปยงัเมอืง 

 

มำตรำ ๑๐๖  ถ้ำมีผู้ขอร้องอำยัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมำย  
เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะรบัอำยดั และท ำหนังสอืหลกัฐำนในกำรอำยดันัน้ 

 

มำตรำ ๑๐๗  เงนิกลำง หรอืของกลำง ในคดทีีจ่ะตอ้งรกัษำไวใ้นอ ำเภอนัน้ หรอื
จะตอ้งน ำส่งไปยงัเมอืง เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะจดักำรรกัษำและน ำส่ง 

 

มำตรำ ๑๐๘๔๖  (ยกเลกิ) 
 

ค. กำรป้องกนัโรครำ้ย 

   

 

มำตรำ ๑๐๙  กรมกำรอ ำเภอต้องคอยระวังอย่ำให้โรคร้ำยแพร่หลำยไปใน
ประชุมชน ต้องคอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องจดักำรรกัษำอย่ำให้ติดต่อ
ลุกลำมมำกไป 

 

มำตรำ ๑๑๐  เพรำะเหตุที่โสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้ำย คอื อหวิำตกโรค 
และกำฬโรค เป็นต้น กรมกำรอ ำเภอต้องคอยตรวจตรำว่ำกล่ำวคนในท้องที่อย่ำให้
ทอดทิง้หรอืปล่อยใหเ้กดิควำมโสโครกอนัจะเป็นเหตุใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็แก่ประชำชน 

 

มำตรำ ๑๑๑  กรมกำรอ ำเภอตอ้งเอำเป็นธุระตรวจตรำอุดหนุนใหแ้พทยป์ระจ ำ
ต ำบลดแูลกำรรกัษำพยำบำล คอื กำรปลูกทรพศิม์ และจ ำหน่ำยยำหลวง เป็นตน้ และให้
รำษฎรไดร้บัควำมป้องกนั และรกัษำโรคตำมสมควรแก่กำรทีจ่ะเป็นได ้

 

มำตรำ ๑๑๒  ในเวลำเกดิโรครำ้ยตดิต่อขึน้ในอ ำเภอนัน้ หรอืในทอ้งทีอ่ ำเภออื่น 
ซึง่อำจจะลุกลำมมำถงึอ ำเภอนัน้ ใหก้รมกำรอ ำเภอประกำศตกัเตอืนแก่รำษฎรใหจ้ดักำร

 
๔๖ มำตรำ ๑๐๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๒๗ 

ป้องกันและรักษำโรค ถ้ำหำกว่ำจะควรจัดกำรป้องกันได้อย่ำงใด หรือว่ำควรจะรีบ
รอ้งเรยีนต่อผูใ้หญ่ขอก ำลงัอุดหนุนประกำรใด กใ็หก้รมกำรอ ำเภอจดักำรตำมสมควร 

 

มำตรำ ๑๑๓  ถ้ำเกิดโรคร้ำยที่ติดต่อขึ้นในอ ำเภอใด ใหก้รมกำรอ ำเภอนัน้รบี
บอกข่ำวโดยทำงอย่ำงเร็วที่สุดทีจ่ะบอกได้ให้ผูใ้หญ่เหนือตนทรำบ แล้วให้รำยงำนเหตุ
ควำมไขน้ัน้ต่อไปเนือง ๆ จนกว่ำโรคจะสงบ 

 

ฅ. บ ำรุงกำรท ำนำ คำ้ขำย ป่ำไมแ้ละทำงไปมำต่อกนั 

   
 

มำตรำ ๑๑๔  กรมกำรอ ำเภอตอ้งตรวจใหรู้ท้ ำเลทีท่ ำมำหำเลีย้งชพีของรำษฎร
ในอ ำเภอนัน้ คือ ที่นำ ที่สวน ที่จบัสตัว์น ้ำ เป็นต้น และต้องสอบสวนให้รูว้่ำที่เหล่ำนัน้
อำศยัสำยน ้ำทำงใด ควรท ำบญัชมีทีะเบยีนไวใ้นทีว่่ำกำรอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๑๑๕  กำรบ ำรุงผลประโยชน์ในกำรหำเลี้ยงชพีของรำษฎรก็ด ีกำรป้องกนั
ภยนัตรำยมใิห้เกิดแก่กำรหำเลี้ยงชีพของรำษฎรก็ดี อนัต้องกำรควำมพร้อมเพรยีงช่วยกัน 
ในหมู่รำษฎร ยกตัวอย่ำงดงับำงครำวจะต้องท ำท ำนบปิดน ้ำ บำงครำวต้องระบำยน ้ำ
ส ำหรบักำรเพำะปลูก กำรเหล่ำนี้เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอจะตอ้งเอำใจใส่คอยตรวจตรำ
และปรึกษำก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ถ้ำมีกำรสมควรจะต้องท ำเพื่อให้เจริญผลประโยชน์แก่
รำษฎรกด็ ีหรอืเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยแก่ผลประโยชน์นัน้กด็ ีใหก้รมกำรอ ำเภอเรยีก
รำษฎรช่วยกนัท ำกำรนัน้ ๆ ใหส้ ำเรจ็ทนัฤดกูำล 

 

มำตรำ ๑๑๖  กำรรกัษำผลประโยชน์ในกำรหำเลี้ยงชพีของรำษฎร เช่น กำรปิดน ้ำ 
และระบำยน ้ำเช่นกล่ำวมำในมำตรำก่อน เป็นต้น ตลอดจนอย่ำงอื่น ๆ ถ้ำหำกเกิดเกี่ยง 
แย่งกันในประโยชน์ที่จะพึงได้ ยกตัวอย่ำงดังเช่น ชำวนำต้องกำรให้ปิดน ้ำ ชำวเรือ
ต้องกำรให้เปิดน ้ำใหเ้รอืเดนิ เป็นต้น ใหก้รมกำรอ ำเภอเรยีกก ำนันประชุมปรกึษำหำวธิ ี
ที่จะรกัษำประโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่ำย หรอืถ้ำจะให้ได้ประโยชน์ไม่ได้ทัง้ ๒ ฝ่ำย ก็ให้รกัษำ
ประโยชน์ใหญ่โดยยอมทิง้ประโยชน์น้อยดว้ยควำมจ ำเป็น 

เมื่อเหน็ดว้ยกนัโดยมำกประกำรใด กใ็หก้รมกำรอ ำเภอจดักำรตำมนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๗  ห้วย คลอง และล ำน ้ำต่ำง ๆ ย่อมเป็นของที่รฐับำลปกปักรกัษำ 
เป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอจะต้องตรวจตรำอย่ำให้เสีย และอย่ำให้ผู้ใดท ำให้เสีย
สำธำรณประโยชน์ ถ้ำจะต้องซ่อมแซมตกแต่งให้กรมกำรอ ำเภอเรยีกรำษฎรช่วยกนัท ำ
อย่ำงกนัปิดน ้ำ ฉะนัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๒๘ 

มำตรำ ๑๑๘  กรมกำรอ ำเภอมหีน้ำทีจ่ะต้องตรวจตรำและจดักำรรกัษำทำงบก 
ทำงน ้ำ อนัเป็นทำงทีร่ำษฎรไปมำคำ้ขำย ใหไ้ปมำโดยสะดวกตำมทีจ่ะเป็นไดทุ้กฤดูกำล
อนันี้ ถ้ำจะต้องท ำกำรซ่อมแซม หรอืแก้ไขควำมขดัขอ้ง ใหก้รมกำรอ ำเภอเรยีกรำษฎร
ช่วยกนัท ำอย่ำงว่ำมำแลว้ 

 

มำตรำ ๑๑๙  กรมกำรอ ำเภอต้องตรวจตรำรกัษำป่ำไม ้ซึ่งรฐับำลหวงหำ้มตำม
ขอ้บงัคบักำรป่ำไม ้

 

มำตรำ ๑๒๐  ทีว่่ำงซึ่งรฐับำลอนุญำตใหร้ำษฎรท ำกำรเพำะปลูกนัน้ เป็นหน้ำที่
ของกรมกำรอ ำเภอที่จะต้องตรวจตรำ จดักำร ป้องกนักำรเกี่ยงแย่งในระหว่ำงรำษฎรที ่
ไปตัง้ท ำกำรเพำะปลูกก่อนไดร้บัโฉนด 

 

มำตรำ ๑๒๑  ที่น ้ำอันเป็นที่รกัษำพนัธุ์สตัว์น ้ำ เป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอ 
ทีจ่ะตรวจตรำรกัษำป้องกนัมใิหพ้ชืพนัธุส์ตัวน์ ้ำสญูไป 

 

มำตรำ ๑๒๒๔๗  นำยอ ำเภอมหีน้ำทีร่่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกำร
ดูแลรกัษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ประชำชน 
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และสิง่ซึง่เป็นสำธำรณประโยชน์อื่นอนัอยู่ในเขตอ ำเภอ 

นำยอ ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มอี ำนำจใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลอื่น
ใช้ทีด่นิตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัและปฏิบตัิ
ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิและกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีม่ขีอ้พพิำทหรอืคดเีกี่ยวกบัทีด่นิตำมวรรคหนึ่ง นำยอ ำเภอและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จะร่วมกนัด ำเนินกำรหรอืฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะเป็นผูด้ ำเนินกำร กใ็หม้ี
อ ำนำจกระท ำได้  ทัง้นี้ กระทรวงมหำดไทยจะวำงระเบียบก ำหนดหลกัเกณฑ์เป็นแนว
ปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำมใหจ้่ำยจำกงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

 
๔๗ มำตรำ ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๒๙ 

มำตรำ ๑๒๓  ที่วดั หรอืกุศลสถำนอย่ำงอื่น ซึ่งเป็นของกลำงส ำหรบัมหำชน  
กใ็ห้อยู่ในหน้ำที่กรมกำรอ ำเภอจะต้องคอยตรวจตรำอุดหนุนผู้ปกปักรกัษำอย่ำให้ผู้ใดรุกล ้ำ
เบยีดเบยีนทีอ่นันัน้ 

 

ฆ. บ ำรุงกำรศกึษำ 

   
 

มำตรำ ๑๒๔  กรมกำรอ ำเภอต้องปรกึษำดว้ยก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน และผูอ้ปุกำระ
กำรศกึษำในท้องที ่มพีระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น ช่วยกนัแนะน ำและจดัให้มสีถำนที่เล่ำเรยีน
ใหพ้อแก่เดก็ในอ ำเภอนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๕  กรมกำรอ ำเภอต้องตรวจตรำปรกึษำดว้ยก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน และ
ผูอ้ปุกำระกำรศกึษำในทอ้งที ่จดับ ำรุงกำรสัง่สอนอย่ำใหเ้สื่อมทรำม 

 

มำตรำ ๑๒๖  กรมกำรอ ำเภอต้องคอยชี้แจงตกัเตอืนแก่ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น บดิำ
มำรดำ และผูป้กครองเดก็ใหส่้งบุตรหลำนไปเล่ำเรยีน 

 

ง. กำรเกบ็ภำษอีำกร 

   
 

มำตรำ ๑๒๗  บรรดำภำษอีำกร ซึ่งมไิดม้กีฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัใหพ้นักงำนอื่น
เกบ็แลว้ เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะจดักำรเกบ็ในอ ำเภอนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๘  ในกำรเกบ็ภำษีอำกร กรมกำรอ ำเภอต้องคอยตรวจตรำเวลำเกดิ
อุบตัิเหตุ หรอืเป็นเวลำรำษฎรอตัคดัขดัสนเมื่อถึงก ำหนดทีจ่ะเก็บภำษีอำกรนัน้ ๆ ให้รู้
และรำยงำนพรอ้มทัง้ควำมเหน็ทีค่วรจะจดักำรผ่อนผนัอย่ำงใด ใหผู้ว้่ำรำชกำรเมอืงทรำบ 

 

มำตรำ ๑๒๙  เงินหลวงที่เก็บภำษีอำกรได้ก็ดี หรือที่ได้จำกประเภทอื่นก็ด ี 
ซึง่จะตอ้งน ำส่งพระคลงั เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะรกัษำและน ำส่งถงึพระคลงั 

 

จ. หน้ำทีเ่บด็เสรจ็ 

   
 

มำตรำ ๑๓๐  ในหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอที่จะจัดกำรทัง้ปวงในอ ำเภอให้
เรยีบรอ้ยนัน้ ถ้ำหำกว่ำกรมกำรอ ำเภอเห็นวิธกีำรงำนอย่ำงใดยงับกพร่อง ให้รำยงำน
ชีแ้จงควำมเหน็ต่อผูว้่ำรำชกำรเมอืง ขออนุญำตแกไ้ขตำมทีค่ดิเหน็ว่ำเป็นอย่ำงด ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๐ 

มำตรำ ๑๓๑  กรมกำรอ ำเภอมีหน้ำที่จะต้องช่วยรำชกำรของอ ำเภออื่น 
ที่ใกล้เคียง แม้ต่ำงเมอืงกัน และในกำรที่ช่วยนี้ไม่จ ำจะต้องรอจนอ ำเภอนัน้ขอให้ช่วย  
ถำ้รูเ้หตุกำรณ์ซึง่เหน็ว่ำตนควรจะช่วยเหลอืจงึจะเป็นประโยชน์แก่รำชกำร ตอ้งช่วยเหลอื
ทเีดยีว 

 

มำตรำ ๑๓๒  หน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอนอกจำกที่กล่ำวไวใ้นพระรำชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองท้องที่นี้ ยงัต้องท ำตำมควำมซึ่งก ำหนดไวใ้นพระรำชก ำหนดกฎหมำย
อย่ำงอื่น ๆ อนัก ำหนดไว้ว่ำเป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอ แม้พระรำชก ำหนดกฎหมำยใด
มไิดร้ะบุไวใ้นพระรำชก ำหนดกฎหมำยนัน้ ๆ ว่ำเป็นหน้ำทีข่องผูใ้ด กใ็หพ้งึเขำ้ใจว่ำเป็น
หน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะรกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิัน้ ๆ 

 
 

ประกำศมำ ณ วนัที่ ๔ กรกฎำคม พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ เป็นวนัที่ ๑๓๓๒ 
ในรชักำลปัจจุบนัน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๑ 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๖๔๘ 

 

มำตรำ ๒  ให้ใช้พระรำชบญัญตัินี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็น
ต้นไป 

 

มำตรำ ๑๘  ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่มีอำยุไม่เกินหกสิบปีซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
ในวนัใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ให้คงอยู่ในต ำแหน่งต่อไป แต่ถ้ำขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัเหน็ว่ำ
ผูใ้ดไม่สำมำรถทีจ่ะบรหิำรรำชกำรได ้ตำมอ ำนำจหน้ำทีใ่นพระรำชบญัญตันิี้กใ็หข้ำ้หลวง
ประจ ำจงัหวดัสัง่ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๑๙   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระทรวงมหำดไทยรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๘๙๔๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ก ำนันผูใ้หญ่บ้ำนและผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัใช้
พระรำชบญัญตันิี้ ใหค้งอยู่ในต ำแหน่งต่อไป 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๕๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๘  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บงัคบั ใหเ้ป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครอง และใหอ้ยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของต ำแหน่งเดมิ 

 

 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๐/ตอนที ่๑๔/หน้ำ ๕๐๔/๙ มนีำคม ๒๔๘๖ 
๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๓/ตอนที ่๘๓/หน้ำ ๘๑๖/๓๑ ธนัวำคม ๒๔๘๙ 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๔/ตอนที ่๑๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๑๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๒ 

มำตรำ ๑๙   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำ รกระทรวงมหำดไทยรักษ ำก ำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ ด้วยกระทรวงมหำดไทย 
ได้พิจำรณำเห็นว่ำ หน้ำที่ในกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและปรำบปรำมโจรผู้ร้ำย
ภำยในเขตหมู่บ้ำน เป็นหน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่ งของผู้ใหญ่บ้ำน แต่ ในปัจจุบัน
ผู้ใหญ่บ้ำนยงัมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตัิในด้ำนอื่น ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่มีตำมกฎหมำย
อย่ำงกวำ้งขวำงและผู้ใหญ่บ้ำนก็มแีต่เพยีงผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้ำนเท่ำนัน้ที่มหีน้ำที่ช่วยเหลอื
ผู้ใหญ่บ้ำนในกิจกำรต่ำง ๆ ตำมที่ผู้ใหญ่บ้ำนจะมอบหมำยให้ ผู้ใหญ่บ้ำนยังไม่มี
เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำหน้ำที่ช่วยเหลอืในด้ำนกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและปรำบปรำมโจร
ผูร้ำ้ยโดยตรง จงึท ำใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นดำ้นรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและปรำบปรำม
โจรผูร้ำ้ยยงัไม่ไดผ้ลดเีท่ำทีค่วร  จงึเหน็สมควรก ำหนดใหม้ ี“ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำ
ควำมสงบ” ขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่เกี่ยวกบักำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและปรำบปรำมโจร
ผู้ร้ำย และเพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำงกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนชื่อ 
ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้ำนปัจจุบนัเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองโดยใหก้ ำนันและผูใ้หญ่บ้ำน
ร่วมกันพิจำรณำคดัเลือกได้ไม่เกิน ๕ คน นอกจำกนี้ กรรมกำรหมู่บ้ำนและกรรมกำร
ต ำบลตำมกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นกำรเหมำะสมและไม่สำมำรถที่จะ
ปฏิบัติ งำนซึ่ ง เพิ่ม เติมขึ้นอย่ ำงรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมต่ ำง ๆ  ได ้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ สมควรจะไดพ้จิำรณำปรบัปรุงแกไ้ข 

 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๑๒ ลงวนัที ่๓ เมษำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๕๑ 

 

โดยที่คณะปฏิวตัิพิจำรณำเห็นว่ำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบก็ด ี
ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองก็ด ีต่ำงเป็นเจำ้หน้ำที่ปฏบิตังิำนในระดบัหมู่บ้ำนดว้ยกนั 
โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบได้รบัเงนิตอบแทน แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำย
ปกครองหำได้รบัไม่ ซึ่งเป็นกำรไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยลกัษณะ
ปกครองทอ้งทีเ่พื่อใหผู้ช้่วยผูใ้หญ่บำ้นไดร้บัเงนิตอบแทนตำมสมควรดว้ยกนัทัง้สองฝ่ำย 

 

ขอ้ ๓  ประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๖ เมษำยน ๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๓ 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๖๔ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๕๒ 

 

โดยที่คณะปฏิวตัิเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครอง
ท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน
รวมทัง้สมควรให้รำษฎรในท้องที่เป็นผู้เลือกก ำนันเอง  ทัง้นี้  เพื่อให้เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบนัยิง่ขึน้ 

 

ขอ้ ๕  ใหก้ ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ในวันที่ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต ำแหน่งต่อไป  
เวน้แต่ผูท้ีม่อีำยุเกนิหกสบิปีบรบิูรณ์ 

 

ข้อ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมประกำศของ 
คณะปฏวิตัฉิบบันี้ 

 

ขอ้ ๗  ประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๖๕๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๑๒ แห่ง
พระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก ำหนด
คุณสมบัติผู้ ใหญ่บ้ำนให้มีพื้นควำมรู้ไม่ต ่ ำกว่ำประโยคประถมศึกษำตอนต้นหรือ 
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรเทียบไม่ต ่ ำกว่ำประโยคประถมศึกษำตอนต้น เพื่ อให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น แต่ปรำกฏว่ำบำงหมู่บ้ำนซึ่งเป็นท้องที่กันดำรชำยแดนหรือ 
เป็นท้องถิ่นที่มชีำวเขำอยู่อำศยั รำษฎรยงัไม่อำจเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนที่มพีื้นควำมรู้ดงักล่ำวได ้
เป็นอปุสรรคแก่กำรเร่งรดัพฒันำ สมควรแก้ไขเพิม่เตมิใหอ้ ำนำจผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัโดย
อนุมตัิรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยที่จะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเว้นหรือ

 
๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๐๒/๑๓ ธนัวำคม ๒๕๑๕ 
๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๑๐๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๓ สงิหำคม ๒๕๑๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๔ 

ลดหย่อนพื้นควำมรูข้องผู้ใหญ่บ้ำนในบำงท้องที่ได้  จงึจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญัติ
ฉบบันี้ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๕๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื 

๑. เพื่อเปิดโอกำสใหส้ตรเีป็นผูใ้หญ่บ้ำนได้ เพรำะต ำแหน่งผูใ้หญ่บ้ำนปัจจุบนั
ไม่ต้องรบัผดิชอบดำ้นกำรปรำบปรำมอำชญำกรรม ทัง้อำจจะแต่งตัง้ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำนที่
เป็นผูช้ำยไดอ้ยู่แลว้ 

๒. เพื่อใหผู้ม้สีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิเท่ำนัน้ เป็นผูใ้หญ่บำ้นได ้

๓. เพื่อก ำหนดมิให้ข้ำรำชกำรกำรเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้ำนให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยรฐัธรรมนูญ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๒๗๕๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ  :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ไดก้ ำหนดจ ำนวนทุนทรพัย์
ในกำรเปรยีบเทยีบควำมแพ่ง ค่ำธรรมเนียมหมำยเรยีกและค ำรอ้งรวมกนั และค่ำธรรมเนียม
ท ำใบยอมไว้ในอตัรำที่ยงัไม่เหมำะสมกบัค่ำของเงนิตรำและภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
สมควรแก้ไขเพิม่เตมิจ ำนวนทุนทรพัยแ์ละอตัรำค่ำธรรมเนียมเสยีใหม่ใหเ้หมำะสมยิง่ขึ้น  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๒๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๗/๒๗ สงิหำคม ๒๕๒๕ 
๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๔ สงิหำคม ๒๕๒๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๕ 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๒๕๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
ลกัษณะปกครองท้องที่ ก ำหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะได้รบัเลือก 
เป็นผู้ใหญ่บ้ำนไว้ว่ำต้องไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช ท ำให้ผู้ใหญ่บ้ำน 
ต้องออกจำกต ำแหน่งถ้ำอุปสมบทหรอืบรรพชำ เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ก ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้ำนมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชำได้ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรและพนักงำน
รฐัวสิำหกิจ สมควรก ำหนดให้ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนมสีทิธลิำอุปสมบท หรอืบรรพชำได้
เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่เกนิหนึ่งร้อยยีส่บิวนั และตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนั นับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ใหก้ ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่แลว้ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบั ยงัคงด ำรงต ำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่ำจะมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 

 

มำตรำ ๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ทีใ่ชบ้งัคบัในปัจจุบนั ก ำหนดคุณสมบตัิ
เกี่ยวกบัอำยุของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ไว้ว่ำ ต้องมีอำยุตัง้แต่ยี่สิบห้ำปีบรบิูรณ์ แต่ไม่เกิน 
หกสบิปีบรบิูรณ์ ซึ่งมรีะยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งนำนที่สุด ถงึสำมสบิห้ำปี ประกอบ
กับกำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ยังไม่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบนั สมควรก ำหนดระยะเวลำกำรอยู่ในต ำแหน่งของผูใ้หญ่บำ้นเป็นวำระ 

 
๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๖/ตอนที ่๑๑๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๙ กรกฎำคม ๒๕๓๒ 
๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๔๒/หน้ำ ๙๐/๘ เมษำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๖ 

ครำวละห้ำปี และก ำหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมเพิม่ขึน้อีก  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๒ (๗) แห่งพระรำชบัญญัติลกัษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ กรณี 
กำรก ำหนดลกัษณะต้องห้ำมมใิห้ผูใ้หญ่บ้ำนเป็นสมำชกิรฐัสภำ สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผู้บริหำรท้องถิ่นมำใช้บังคับกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัจนกว่ำจะพน้จำกต ำแหน่งหรอืครบวำระ 

 

มำตรำ ๑๐   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระท รวงมห ำดไทยรักษ ำกำรต ำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกำรใช้สทิธิ
เลือกตั ้งบุคคลให้ท ำหน้ำที่แทนรำษฎรควรมีหลัก เกณฑ์ที่สอดคล้องกัน  ทัง้นี้  
โดยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ ๑๐๕ บญัญัติให้ผูม้อีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี
บรบิูรณ์ในวนัที ่๑ มกรำคม ของปีที่มกีำรเลอืกตัง้ เป็นผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ได ้ซึ่งต่อมำได้มี
กำรแก้ไขสทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ  ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์ดงักล่ำวแล้ว 
สมควรแก้ไขอำยุของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้ำนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตำมรัฐธรรมนูญด้วย และโดยที่กำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ผู้มีสิทธิจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองหรอืผูช้่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำมสงบ ว่ำที่ผูใ้หญ่บ้ำน และ
กรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกำรออกจำกต ำแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
ฝ่ำยปกครองและผู้ช่วยผู้ ใหญ่ บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ และกรรมกำรหมู่บ้ำน
ผูท้รงคุณวุฒยิงับญัญตัไิวไ้ม่สอดคล้องกนั รวมทัง้ยงัไม่มบีทบญัญตัิใหผู้ช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน
ฝ่ำยปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบต้องออกจำกต ำแหน่ง 
เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนต้องออกจำกต ำแหน่งไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้ำนที่เข้ำรบัต ำแหน่งใหม่

 
๕๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๗๐ ก/หน้ำ ๑/๔ สงิหำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๗ 

สำมำรถคดัเลอืกตวับุคคลมำร่วมปฏิบตัิงำนในท้องที่ในฐำนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนได้ตำม
ควำมตอ้งกำรแก่กำรบรหิำรและกำรปกครองทอ้งที ่ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัถดั
จำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๑๔  ใหก้ ำนันและผูใ้หญ่บ้ำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบัยงัคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระหรอืดว้ยเหตุอื่น  
ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ 
ก่อนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๕  บรรดำควำมแพ่งซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของนำยอ ำเภอ
ก่อนหรือในวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไป 
จนแล้ว เสร็จตำมมำตรำ  ๑๐๘  แห่ งพ ระรำชบัญญั ติลักษณ ะปกครองท้องที ่ 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที ่
(ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนถูกยกเลิกโดยพระรำชบญัญัตินี้ หรอืจะด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยอื่นทีบ่ญัญตัใินเรื่องดงักล่ำวไวเ้ป็นกำรเฉพำะกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๖   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระท รวงมห ำดไทยรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องดว้ยปัจจุบนัได้มี
กำรปรบัปรุงกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิให้เป็นไปโดยรวดเรว็ คล่องตวั และมปีระสทิธภิำพ 
แต่โดยที่กระบวนกำรเขำ้สู่ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
และบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมพระรำชบญัญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ยงัมไิด้มกีำรปรบัปรุงให้เหมำะสม ท ำให้กำร
ปฏิบตัิงำนของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนไม่เกิดประสทิธภิำพเท่ำที่ควร ประกอบกบัอ ำนำจ
หน้ำที่ยังมีควำมซ ้ำซ้อนกับภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมควรที่จะได้มกีำรปรบัปรุงกระบวนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง  
กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน รวมถึง

 
๕๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๙๖/๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๘ 

บทบำทและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ให้สอดคล้องกบักำรปรบัปรุง 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจ ำเป็น 
ตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒๖๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ 
 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่  ก ำนัน 
ผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนัน ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้ำน เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มี
ควำมใกลช้ดิกบัรำษฎรในกำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำยและแนวนโยบำยของรฐั เป็นผูช้่วย
เหลอืนำยอ ำเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคมบีทบำทอ ำนำจหน้ำที่
ตำมพระรำชบญัญตัิลกัษณะปกครองทอ้งที่ พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมิ
ถึงปัจจุบนั โดยเฉพำะในกำรเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนภูมภิำคกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกรณี 
ต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยงัท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงในกำรไกล่เกลี่ย ประนีประนอมและจดักำร
ระงบัปัญหำควำมขดัแย้งในท้องที่ และยงัมฐีำนะเป็นตัวแทนของรฐั ตวัแทนของรำษฎร
เกีย่วกบัเรื่องรอ้งทุกข ์ควำมเดอืดรอ้นของรำษฎรเพื่อน ำเสนอต่อส่วนรำชกำร 

เพื่อใหค้งมตี ำแหน่งก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนัน ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บำ้นในทุกต ำบล หมู่บำ้นต่อไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัที่ ๑๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที๖่๑ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ 
เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นฝ่ำยปกครองมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรตรวจตรำ
รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยภำยในหมู่บ้ำนเช่นเดยีวกบัผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรกัษำควำม

 
๖๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๑๐๐ ก/หน้ำ ๑/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๒ 
๖๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง/หน้ำ ๙/๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๓๙ 

สงบ อนัจะส่งผลใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด
ในกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย ควำมมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ตลอดจนกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรมใหแ้ก่ประชำชนภำยในหมู่บ้ำนโดยส่วนรวม คณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตจิงึมปีระกำศ 

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
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๒๔๐ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่ข้อบงัคบักระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๓๕  
มบีทบญัญัติบำงประกำรที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยที่ใช้บังคบัอยู่ในปัจจุบนั สมควร
ปรบัปรุงขอ้บงัคบัดงักล่ำวให้สอดคล้องและเหมำะสมยิ่งขึ้น อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึ่ งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๔  และมำตรำ ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
รำชอำณำจกัรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลือก
ผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒๖๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บรรดำระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่อื่นใดที่ก ำหนดไว้แล้ว ซึ่งขดัหรอืแยง้กับ
ระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“หน่วยเลือกผู้ใหญ่บ้ำน” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรเลือก

ผูใ้หญ่บำ้น 

“ทีเ่ลอืกผู้ใหญ่บ้ำน” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีก่ ำหนดใหท้ ำกำรลงคะแนนเลอืก
ผูใ้หญ่บำ้น และใหห้มำยควำมรวมถงึบรเิวณทีก่ ำหนดขึน้โดยรอบทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

“ผูม้สีทิธเิลอืก” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้นซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีก่ ำหนดไว ้

 
๖๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๖๙ ง/หน้ำ ๑/๖ เมษำยน ๒๕๕๑ 
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๒๔๑ 

“ผูส้มคัร” หมำยควำมว่ำ ผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

“คณะกรรมกำรเลอืก” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นตำมค ำสัง่
แต่งตัง้ของนำยอ ำเภอ 

“คณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตัิ
และลกัษณะตอ้งหำ้มของผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมค ำสัง่แต่งตัง้ของนำยอ ำเภอ 

 

ขอ้ ๕  กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมระเบยีบนี้ นำยอ ำเภออำจมอบหมำยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำ
ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนได ้

 

ข้อ ๖  ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจ
ตีควำมวนิิจฉัยปัญหำ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และวธิีปฏิบตัิเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระเบยีบนี้ 

แบบพมิพ ์รปูแบบและลกัษณะของบตัรเลอืก ใหเ้ป็นไปตำมแบบทำ้ยระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๗  เมื่อมกีำรจดัตัง้หมู่บ้ำนใหม่ หรอืต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนว่ำงลงไม่ว่ำด้วย
เหตุใด ให้นำยอ ำเภอจดัให้มกีำรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนโดยวธิลีบั ภำยในก ำหนดเวลำสำมสบิวนั 
นับแต่วนัทีม่กีำรจดัตัง้หมู่บำ้นใหม่หรอืต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นว่ำงลง 

 

ขอ้ ๘  กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ตอ้งเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 

(๑) นับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอประกำศใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนจนถงึวนัเลอืก หำ้มมใิห้
ผูใ้ดกระท ำกำรอยำ่งหนึ่งอยำ่งใด เพื่อจงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงคะแนน หรอืงดเวน้กำรลงคะแนน
ใหแ้ก่ผูส้มคัร ดว้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

ก. จดัท ำ ให้ เสนอให้ สญัญำว่ำจะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะให้ ทรพัย์สิน 
หรอืผลประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด 

ข. ให้ เสนอให้ หรอืสญัญำว่ำจะให้ เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธ ิวดั มสัยดิ สุเหร่ำ ศำลเจำ้ โรงเจ 
โบสถ์คริสต์ โบสถ์พรำหมณ์ ส ำนักปฏิบัติธรรม สถำบันกำรศึกษำ สถำนสงเครำะห ์
สหกรณ์ กองทุนสงเครำะห์ ชุมนุม ชมรม สโมสร กลุ่ม องค์กรหรือสถำบันอื่นใด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๔๒ 

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำก ำหนด 

ค. จดัใหม้มีหรสพ หรอืกำรรื่นเรงิต่ำง ๆ รวมทัง้กำรแสดง และกำรละเล่นอื่น  ๆ

ง. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด รวมถึงกำรจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง  
กำรประชุม อบรม สมัมนำ ทศันศกึษำ หรอืดงูำน เป็นตน้ 

จ. หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรอื 
จงูใจผูใ้ดใหเ้ขำ้ใจผดิในคะแนนนิยมของผูส้มคัรรำยอื่น 

(๒) ในวนัเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน หำ้มมใิหผู้ใ้ดท ำกำรโฆษณำหำเสยีงโดยวธิกีำรใด ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรคนใดจนสิน้สุดกำรลงคะแนน 

(๓) นับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอประกำศใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนจนสิน้สุดกำรลงคะแนน 
ใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบในกำรเลอืกวำงตวัเป็นกลำงโดยเคร่งครดั หำ้มมใิหก้ระท ำกำรใด ๆ 
อนัเป็นกำรช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนผูส้มคัรคนหนึ่งคนใด 

(๔) นับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอประกำศใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นจนสิน้สุดกำรลงคะแนน 
หำ้มมใิหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัผูใ้ดใชต้ ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมชิอบดว้ยกฎหมำยกระท ำกำรใด ๆ 
เพื่อใหเ้กดิกำรไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบแก่ผูส้มคัรคนใด 

 

ขอ้ ๙  ให้นำยอ ำเภอก ำหนดสถำนที่ปิดประกำศส ำหรบัติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับ
กำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน และใชเ้ป็นที่โฆษณำหำเสยีงของผูส้มคัรไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั เช่น 
ที่ศำลำกลำงบ้ำนหรอืสถำนที่อื่นที่นำยอ ำเภอเห็นสมควร ภำยในหมู่บ้ำนที่มีกำรเลือก
ผูใ้หญ่บำ้นซึง่สำมำรถเหน็ไดโ้ดยงำ่ย 

ห้ำมมิให้ผู้สมัคร หรอืผู้มีสิทธิเลือกซื้อ หรือเช่ำเวลำ หรอืรำยกำรของสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือท ำให้ได้มำซึ่งเวลำออกอำกำศทำงสถำนี
ดงักลำ่ว เพื่อโฆษณำหำเสยีง 

กำรโฆษณำหำเสยีงทำงสถำนีวทิยุกระจำยเสยีง หรอืหอกระจำยข่ำว ซึ่งทำง
รำชกำรอำจจัดให้มีขึ้นให้จดัให้มีกำรหำเสียงกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนของผู้สมัครทุกรำย 
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

 

ขอ้ ๑๐  กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนตำมขอ้ ๘ หรอืขอ้ ๙ เป็นกำรเลอืกที่ไม่สุจรติและ
เทีย่งธรรม 
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๒๔๓ 

ขอ้ ๑๑  กรณีที่ต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนใดว่ำงลง ให้นำยอ ำเภอจดัให้ม ี
กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน วันที่ต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนว่ำง 
ใหเ้ป็นไป ดงันี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่ใ้หญ่บ้ำนต้องพน้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๑) ใหถ้อืว่ำวนัที่
ผูใ้หญ่บำ้นมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ เป็นวนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

(๒) ในกรณีที่ผูใ้หญ่บ้ำนต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๒) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ใหถ้อืว่ำวนัทีม่คี ำสัง่ใหผู้ใ้หญ่บ้ำนพน้จำกต ำแหน่งเป็นวนัที่ต ำแหน่ง
ผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

(๓) ในกรณีทีผู่ใ้หญ่บ้ำนตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ใหถ้อืว่ำวนัที่
ผู้ใหญ่บ้ำนนัน้ตำย หรือวนัที่นำยอ ำเภอรบัทรำบกำรตำยของผู้ใหญ่บ้ำนนัน้เป็นวนัที่
ต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง แลว้แต่กรณี 

(๔) ในกรณีทีผู่ใ้หญ่บำ้นตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๔) ใหถ้อืว่ำวนัที่
ค ำสัง่อนุญำตใหล้ำออกไดร้ะบุไวเ้ป็นวนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

ถ้ำนำยอ ำเภอเห็นว่ำไม่อำจจดัใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนได้ภำยในก ำหนดเวลำ
สำมสบิวนัใหร้ำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัขยำยเวลำออกไปไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น 

 

หมวด ๒ 

กำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรด ำเนินกำรของอ ำเภอ 

   
 

ขอ้ ๑๒  กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหน้ำยอ ำเภอด ำเนินกำรดงันี้ 
(๑) ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกผู้ใหญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๑ และปิดประกำศ

ภำยในสำมวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนนัน้ว่ำงลง หรือวันที่จดัตัง้
หมู่บำ้นใหม่ ในประกำศตำมแบบ ผญ. ๑ อย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญัดงันี้ 

ก. ก ำหนดหน่วยเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน โดยระบุชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที ่ต ำบล อ ำเภอ 
จงัหวดั ว่ำเป็นทอ้งทีท่ีก่ ำหนดใหท้ ำกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

ข. ก ำหนดทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น โดยก ำหนดสถำนทีใ่หเ้ป็นทีท่ ำกำรลงคะแนน
เลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
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๒๔๔ 

ค. ก ำหนดระยะเวลำกำรรบัสมัคร ต้องก ำหนดวนัรบัสมคัรรบัเลือกเป็น
ผูใ้หญ่บำ้นภำยหลงักำรประชุมรำษฎรแลว้ และตอ้งอยู่ภำยในระยะเวลำสบิวนันับแต่วนัที่
ต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นของหมู่บ้ำนนัน้ว่ำงลง ระยะเวลำกำรรบัสมคัรต้องไม่น้อยกว่ำสำมวนั
ไม่เวน้วนัหยดุรำชกำร 

ง. ก ำหนดวนัเลอืกตอ้งไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บ้ำนของ
หมู่บำ้นนัน้ว่ำงลง 

จ. ก ำหนดระยะเวลำกำรลงคะแนน ให้เริม่ตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ และ
สิน้สุดกำรลงคะแนนเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 

ฉ. ก ำหนดใหม้กีำรเพิม่ชื่อ ถอนชื่อ ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้นได้
วนัสุดทำ้ยก่อนวนัเลอืกไม่น้อยกว่ำสำมวนั 

ช. ก ำหนดวนัประชุมรำษฎรในหมู่บ้ำน ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนนัน้ว่ำงลง เพื่อแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลอืก กำรท ำควำม
เขำ้ใจในเรื่องรูแ้พ้ รู้ชนะ รู้อภยั และกำรรู้รกัสำมคัค ีตลอดจนกำรด ำรงรกัษำควำมเป็นมิตร 
เป็นเพื่อนบ้ำน และควำมเป็นญำตพิีน้่องในพืน้ทีท่ ัง้ก่อนและหลงักำรเลอืก และใหร้ำษฎร
เสนอชื่อผูส้มควรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบโดยให้ท ำบนัทกึรำยงำนกำร
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำนตำมแบบ ผญ. ๑๐ 

(๒) จดัท ำประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๒ 

(๓) รบัสมคัรผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๓ 

(๔) ประกำศรำยชื่อผูย้ื่นใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๔ 

(๕) ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
สมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๖ 

(๖) ออกค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรเลือกและเจ้ำหน้ ำที่ร ักษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยตำมแบบ ผญ. ๘ 

(๗) ออกค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแบบ ผญ. ๙  
แบบตำม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ปิดประกำศไว้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  

ที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำน สถำนที่ที่นำยอ ำเภอก ำหนดตำมข้อ ๙ และส ำรองแบบดังกล่ำว 
อย่ำงละหนึ่งชุดไวใ้หค้ณะกรรมกำรเลอืกน ำไปใชห้รอืปิด ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นในวนัเลอืก
ผูใ้หญ่บ้ำน ยกเว้นแบบตำม (๒) ให้ส ำรองไวส้องชุดส ำหรบัน ำไปใชห้รอืปิด ณ ที่เลอืก
ผูใ้หญ่บำ้นในวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
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๒๔๕ 

ส่วนที ่๒ 

ทีเ่ลอืกผูใ้หญบ่ำ้น 

   
 

ขอ้ ๑๓  ที่เลอืกผู้ใหญ่บ้ำน ให้นำยอ ำเภอก ำหนดจำกสถำนที่สำธำรณะ เช่น 
สถำนศกึษำหรอืศำสนสถำน ถ้ำไม่สำมำรถหำสถำนที่ดงักล่ำวได้ จะก ำหนดบ้ำน หรอื
สถำนที่อื่น ที่รำษฎรเขำ้ออกได้ง่ำย มคีวำมสะดวกเหมำะสม และไม่เป็นกำรได้เปรยีบ
หรอืเสียเปรยีบแก่ผู้สมัครคนหนึ่งคนใดเป็นที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำนก็ได้ ที่เลอืกผู้ใหญ่บ้ำน
จะต้องเป็นสถำนที่ที่อยู่ในเขตท้องที่หมู่บ้ำนนัน้ หำกไม่สำมำรถหำสถำนที่เป็นที่เลอืก
ผูใ้หญ่บำ้นในหมู่บำ้นได ้ใหเ้ป็นดุลพนิิจของนำยอ ำเภอทีจ่ะก ำหนดสถำนทีอ่ื่นทีเ่หมำะสม 

กรณีที่หน่วยเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนใดมรีำษฎรผู้มีสทิธเิลอืกจ ำนวนมำกจนคำดหมำย 
ไดว้่ำไม่สำมำรถจดัใหร้ำษฎรลงคะแนนไดห้มดทุกคนภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๑๒ (๑) จ. 
นำยอ ำเภอจะก ำหนดทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นเพิม่ขึน้อกีกไ็ดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

ขอ้ ๑๔  ใหค้ณะกรรมกำรเลอืก 

(๑) จดัภำยในบรเิวณที่เลอืกผู้ใหญ่บ้ำนให้มีป้ำย หรอืเครื่องหมำย เพื่อแสดง
ขอบเขตบรเิวณโดยรอบทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) จดัใหม้ป้ีำยบอกทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น โดยอย่ำงน้อยตอ้งมขีอ้ควำม ดงันี้ 
ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น ชื่อหมู่บำ้น  ........  หมู่ที ่ ....................  ต ำบล  .....................  

อ ำเภอ ................................ จงัหวดั  ................  สถำนที ่ .........................  
(๓) จดัท ำป้ำยบอกทำงชีไ้ปยงัทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่รำษฎร 

 

ขอ้ ๑๕  คหูำลงคะแนนส ำหรบัทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหม้จี ำนวนสำมคหูำเป็นอย่ำงน้อย 

 

ขอ้ ๑๖  กำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำนใหก้ระท ำก่อนวนัเลอืกไม่น้อยกว่ำ
สิบวัน เว้นแต่กรณีเกิดสำธำรณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอันมิอำจ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น มีเหตุควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับควำมมัน่คงของชำติ หรือมีเหตุกำรณ์ 
ไม่สงบเรยีบรอ้ยเกดิขึน้ อนัจะเป็นเหตุที่ท ำให้ไม่สำมำรถใช้สถำนที่ดงักล่ำวเป็นที่เลอืก
ผูใ้หญ่บ้ำนได ้จะประกำศเปลี่ยนแปลงก่อนวนัเลอืกน้อยกว่ำสบิวนักไ็ด ้กำรเปลีย่นแปลง
ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหป้ระกำศตำมแบบ ผญ. ๑๒ 
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๒๔๖ 

หมวด ๓ 

คณะกรรมกำร เจำ้หน้ำที ่และผูส้งัเกตกำรณ์ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   
 

ขอ้ ๑๗  คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย เจำ้หน้ำทีข่องรฐัจ ำนวนไม่เกนิ
สำมคน และตวัแทนรำษฎรผูม้สีทิธเิลอืก ซึง่เป็นทีย่อมรบันับถอืของรำษฎรในหมู่บำ้นนัน้ 
จ ำนวนไม่น้อยกวำ่สีค่นแต่ไม่เกนิเจด็คน 

เจ้ำหน้ำที่ของรฐัตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยอ ำเภอแต่งตัง้จำกปลดัอ ำเภอหนึ่งคน 
และเจำ้หน้ำทีท่ีป่ฏบิตังิำนอยู่ในเขตอ ำเภอนัน้ อกีไม่เกนิสองคน 

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบประชุม เพื่อเลอืกกนัเองเป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง 
โดยใหป้ลดัอ ำเภอเป็นกรรมกำรและท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกหน้ำที่ เมื่อนำยอ ำเภอประกำศบญัชรีำยชื่อ
ผูส้มคัรตำมแบบ ผญ. ๖ 

 

ขอ้ ๑๘  ในวนัประชุมรำษฎรตำมขอ้ ๑๒ (๑) ช. ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกของหมู่บำ้นนัน้
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเสนอชื่อผู้มีสทิธเิลอืกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็น
กรรมกำรตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อต้องมีผู้มสีิทธเิลอืกในหมู่บ้ำนนัน้รบัรอง 
รำยละไม่น้อยกว่ำสองคน 

กรณีมผีูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อไม่เกนิเจด็คน ใหน้ำยอ ำเภอแต่งตัง้ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อนัน้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ หำกมผีู้ได้รบักำรเสนอชื่อเกินกว่ำเจ็ดคน ให้ประธำนที่ประชุมจดั 
ใหม้กีำรออกเสยีง โดยเปิดเผยดว้ยวธิกีำรเรยีกชื่อผูม้สีทิธเิลือกทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมออกเสยีง
ได้คนละหนึ่งเสียงว่ำประสงค์จะให้ผู้ใดเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ได้รบัคะแนนสูงสุด
ล ำดบัหนึ่งถึงเจ็ด ให้นำยอ ำเภอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ถ้ำมผีู้ได้รบัคะแนนต่อจำก 
ผูท้ี่ได้คะแนนสูงสุดตำมล ำดบัมคีะแนนเท่ำกันหลำยคนรวมแล้วเกินกว่ำเจ็ดคน ให้น ำ
บุคคลที่ได้คะแนนเท่ำกันมำจับสลำกให้เหลือจ ำนวนรวมทัง้หมดแล้วไม่เกินเจ็ดคน 
เพื่อใหน้ำยอ ำเภอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

กรณีทีไ่ม่มผีูป้ระสงค์จะเป็นกรรมกำรตรวจสอบหรอืมแีต่ไม่ถงึสีค่น ใหน้ำยอ ำเภอ
พิจำรณำแต่งตัง้รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนนัน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
ใหค้รบสีค่น 
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๒๔๗ 

ขอ้ ๑๙  คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผู้สมคัรตำมที่ก ำหนดไว้ใน

กฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่
(๒) เรยีกเอกสำร หรอืบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจรงิ เพื่อประกอบกำรตรวจสอบ

คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำม โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบบนัทึกกำรรบัเอกสำร 
และบนัทกึถอ้ยค ำบุคคลไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

(๓) แจ้งหน่วยงำนที่ออกหลกัฐำน เพื่อยืนยนัควำมถูกต้องเมื่อมีเหตุอนัควร
สงสยัในควำมถูกตอ้งแทจ้รงิของหลกัฐำนกำรสมคัรของผูส้มคัร 

(๔) ประชุมพิจำรณำลงมติว่ำผู้สมัครใดเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มหรอืไม่ 

(๕) ท ำบนัทกึรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอนำยอ ำเภอพจิำรณำเพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป 

 

ขอ้ ๒๐  กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่ งหนึ่ งของกรรมกำรที่มีอยู่  แต่ต้องไม่ น้อยกว่ำสำมคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำปฏิบตัิหน้ำที่หรอืมำแต่ไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร 
ทีเ่หลอือยู่เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมเสียงข้ำงมำกของ
กรรมกำรผู้มำประชุม ถ้ำจ ำนวนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ส่วนที ่๒ 

คณะกรรมกำรเลอืก 

   
 

ข้อ ๒๑  คณะกรรมกำรเลือกประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรซึ่งแต่งตัง้จำก
นำยอ ำเภอท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรซึ่งแต่งตัง้จำก
ขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอนัน้จ ำนวนไม่เกินเก้ำคน และก ำนันหรือ
ผูใ้หญ่บำ้นในต ำบลนัน้อกีหนึ่งคน 

เมื่อนำยอ ำเภอได้มีค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรเลือกแล้ว ให้แจ้งผู้ได้รบักำร
แต่งตัง้ทรำบพรอ้มกบัปิดค ำสัง่ ณ สถำนทีต่ำมขอ้ ๑๒ วรรคสอง 
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๒๔๘ 

คณะกรรมกำรเลือกมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรอืตำมที่
นำยอ ำเภอมอบหมำย และต้องพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อได้รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืก
ผูใ้หญ่บ้ำนตำมแบบ ผญ. ๑๕ ซึง่ไดส่้งมอบหบีบตัร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืก
ใหแ้ก่นำยอ ำเภอเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ข้อ ๒๒  ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้ำนถ้ำคณะกรรมกำรเลือกคนหนึ่ งคนใด  
ซึง่นำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ ต่อมำผูน้ัน้ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหน้ำยอ ำเภอ
มคี ำสัง่แต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัติำมขอ้ ๒๑ เป็นกรรมกำรเลอืกแทน 

 

ขอ้ ๒๓  ในวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น เมื่อถงึเวลำเปิดกำรลงคะแนนแลว้ มกีรรมกำรเลอืก
มำปฏิบตัิหน้ำที่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรที่นำยอ ำเภอแต่งตัง้ ให้คณะกรรมกำร 
เลอืกทีอ่ยู่ในขณะนัน้แต่งตัง้ผูม้สีทิธเิลอืกเป็นกรรมกำรเลอืกแทนใหม้จี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทีน่ำยอ ำเภอแตง่ตัง้ไว ้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น
แลว้บนัทกึเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

 

ขอ้ ๒๔  กำรประชุมและกำรวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรเลอืก ให้น ำข้อ ๒๐ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๓ 

เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

   
 

ขอ้ ๒๕  ใหน้ำยอ ำเภอแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยจำกพนักงำน
ฝ่ำยปกครอง ต ำรวจ หรอืสมำชกิกองอำสำรกัษำดนิแดน เพื่อท ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ย ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ในวนัเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคน และให้
มอี ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 

(๑) ช่วยเหลือคณะกรรมกำรเลอืกในกำรดูแลรกัษำหีบบัตร บัตรเลือก บัญชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก แบบพมิพ ์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืก 

(๒) รกัษำควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ยบรเิวณทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(๓) สนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องนำยอ ำเภอ หรอืประธำนกรรมกำรเลอืก และ
คณะกรรมกำรเลอืก 

ใหเ้จำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยพน้จำกหน้ำทีเ่มื่อคณะกรรมกำรเลอืกได้
ส่งมอบหบีบตัรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกแก่นำยอ ำเภอเรยีบรอ้ยแลว้ 
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๒๔๙ 

ส่วนที ่๔ 

ผูส้งัเกตกำรณ์ 

   
 

ขอ้ ๒๖  เมื่อนำยอ ำเภอได้ประกำศบัญชรีำยชื่อผู้สมคัรตำมแบบ ผญ. ๖ แล้ว 
ผู้สมัครที่ประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ ำ ณ ที่ เลือกผู้ใหญ่บ้ำนเพื่อสังเกตกำรณ์ 
กำรลงคะแนนและกำรนับคะแนน ให้ยื่นหนังสอืแต่งตัง้ตัวแทนของตนไดแ้ห่งละหนึ่งคน
ต่อนำยอ ำเภอกอ่นวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้นและใหน้ำยอ ำเภอแจง้คณะกรรมกำรเลอืกทรำบ 

 

ขอ้ ๒๗  ตวัแทนผู้สมคัรต้องอยู่ในที่เลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ซึ่งสำมำรถมองเห็นกำร
ปฏบิตังิำนไดโ้ดยหำ้มมใิหก้ระท ำกำรอนัเป็นอุปสรรคแก่กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

ตวัแทนผู้สมคัรอำจทกัท้วงในเมื่อเห็นว่ำกรรมกำรเลอืกปฏิบตัิไม่ถูกต้องตำม
ระเบยีบนี้ ในกรณีนี้ใหก้รรมกำรเลอืกบนัทกึค ำทกัทว้งไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

กรณีตัวแทนผู้สมัครกระท ำกำรอันจะเป็นอุปสรรคแก่กำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  
ถำ้กรรมกำรเลอืกไดต้กัเตอืนแล้วยงัขดัขนืใหก้รรมกำรเลอืกสัง่ใหต้วัแทนผู้สมคัรออกไป
จำกที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำน และให้เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบเรียบร้อยด ำเนินกำรเพื่อให้
เป็นไปตำมค ำสัง่ 

 

หมวด ๔ 

ผูม้สีทิธเิลอืก และบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก 

   
 

ขอ้ ๒๘  ผูม้สีทิธเิลอืกต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่และมชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก 

 

ขอ้ ๒๙  ใหน้ำยอ ำเภอจดัท ำประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒ 
และปิดประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกอย่ำงชำ้ในวนัประชุมรำษฎรตำมขอ้ ๑๒ (๑) ช. 

 

ข้อ ๓๐  กรณีผู้มีสิทธิเลือก หรือเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำ ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนของตนไม่มชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกในแบบ ผญ. ๒ ให้น ำส ำเนำ
ทะเบยีนบ้ำน และบตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืบตัรประจ ำตัวอื่นใดที่มีรูปถ่ำย และมี
หมำยเลขประจ ำตวัประชำชนทีท่ำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัออกใหม้ำยื่นค ำรอ้งต่อ
นำยอ ำเภอตำมระยะเวลำก ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๒ (๑) ฉ. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๕๐ 

เมื่อนำยอ ำเภอไดร้บัค ำรอ้ง และหลกัฐำนแล้วหำกพจิำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นค ำรอ้ง
หรอืผู้มชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผู้มีสทิธเิลอืก ให้เพิม่ชื่อผู้ยื่นค ำร้องหรอืผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนลงในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลือกเพิม่เติมต่อใบสุดท้ำยของบญัชรีำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ พร้อมบันทึกสำเหตุของกำรเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุ 
และลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้

กรณีนำยอ ำเภอพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำผูย้ื่นค ำรอ้ง หรอืผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำน 
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มสีิทธเิลือก ให้สัง่ยกค ำร้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบก่อนวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

ขอ้ ๓๑  กรณีที่พบว่ำในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒ มีชื่อของ 
ผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกหรอืมชีื่อของบุคคลเดยีวกนัมำกกว่ำหนึ่งแห่งปรำกฏอยู่ ใหน้ำยทะเบยีน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร มอี ำนำจถอนชื่อของผูไ้ม่มสีทิธหิรอืบุคคลทีม่ชีือ่
มำกกว่ำหนึ่งแห่งคงเหลือไว้เพียงแห่งเดียวให้ถูกต้อง โดยให้ขดีฆ่ำชื่อออกจำกบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกพร้อมทัง้บันทึกสำเหตุของกำรถอนชื่ อไว้ในช่องหมำยเหตุ 
และลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้ ทัง้นี้ใหด้ ำเนินกำรไดจ้นถงึวนัเลอืก 

ในกรณีทีผู่ม้สีทิธเิลอืกหรอืเจำ้บ้ำนเหน็ว่ำในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ 
ผญ. ๒ มชีื่อของผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกหรอืมชีื่อของบุคคลคนเดยีวกนัมำกกว่ำหนึ่งแห่งปรำกฏอยู่ 
ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกหรอืเจำ้บำ้นนัน้ยื่นค ำรอ้งต่อนำยอ ำเภอเพื่อขอใหถ้อนชื่อของผูไ้ม่มสีทิธิ
เลอืกหรอืบุคคลทีม่ชีื่อมำกกว่ำหนึ่งแห่งคงเหลอืไวเ้พยีงแห่งเดยีวใหถ้กูตอ้งได ้ ทัง้นี้ตอ้ง
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีน่ำยอ ำเภอประกำศก ำหนดไวใ้นแบบ ผญ. ๑ 

เมื่อนำยอ ำเภอไดพ้จิำรณำค ำรอ้งตำมวรรคสองแลว้ เหน็ว่ำมหีลกัฐำนเชื่อไดว้่ำ
บุคคลดงักล่ำวเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกหรอืมชีื่อมำกกว่ำหนึ่งแห่ง ใหส้ัง่ถอนชื่อผูไ้ม่มสีทิธนิัน้
หรอืชื่อผูม้สีทิธทิี่มำกกว่ำหนึ่งคงเหลอืไวเ้พยีงแห่งเดยีวใหถู้กต้อง โดยใหข้ดีฆ่ำชื่อออก
จำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกพรอ้มทัง้บนัทกึสำเหตุของกำรถอนชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุ
และลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไวแ้ลว้แจง้ค ำสัง่ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งและเจำ้บำ้นทรำบ 

กรณีที่นำยอ ำเภอพจิำรณำค ำรอ้งตำมวรรคสองแล้ว เห็นว่ำผู้มชีื่ออยู่ในบญัชี
รำยชื่อ ผู้มีสิทธเิลอืกที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มสีิทธิเลือก ให้สัง่ยกค ำร้องพร้อมทัง้แสดง
เหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และแจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบก่อนวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
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๒๕๑ 

หมวด ๕ 

กำรสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ส่วนที ่๑ 

วธิกีำรสมคัร 

   
 

ขอ้ ๓๒  ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บำ้นต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีก่ ำหนดไว ้

 

ขอ้ ๓๓  ให้ผูส้มคัรยื่นใบสมคัรตำมแบบ ผญ. ๓ ดว้ยตนเองต่อนำยอ ำเภอ ณ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอภำยในระยะเวลำที่นำยอ ำเภอประกำศก ำหนดไว้ในแบบ ผญ. ๑ พร้อม
หลกัฐำนและเอกสำรซึง่รบัรองควำมถูกตอ้งดงัต่อไปนี้ 

(๑) บตัรประจ ำตวัประชำชน 

(๒) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

(๓) ใบรบัรองแพทย ์ว่ำไม่เป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในประกำศกระทรวงมหำดไทย 
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่  และต้องออกให้ไม่เกิน
สำมสบิวนัจนถงึวนัสมคัร 

(๔) หลกัฐำนกำรศกึษำ 

(๕) รปูถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกขนำด ๓.๕ เซนตเิมตร จ ำนวน ๖ รปู ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกนิหกเดอืนจนถงึวนัสมคัร 

 

ขอ้ ๓๔  เมื่อนำยอ ำเภอได้รบัใบสมคัรของผูส้มคัรใดแล้ว ใหต้รวจสอบเบื้องต้นว่ำ 
ไดล้งรำยกำรในใบสมคัร และมหีลกัฐำนกำรสมคัรครบถว้นหรอืไม่ ถ้ำเหน็ว่ำไม่ครบถ้วน
ให้เรียกเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครและมีหลักฐำน 
กำรสมคัรครบถว้นแลว้ ใหอ้อกใบรบัใบสมคัรใหแ้ก่ผูส้มคัรโดยเรยีงตำมล ำดบักำรยื่นใบสมคัร 

เมื่อนำยอ ำเภอได้ออกใบรบัใบสมคัรแก่ผู้สมคัรแล้ว ห้ำมมใิห้ผู้สมคัรนัน้ถอน
กำรสมคัร 

 

ขอ้ ๓๕  เมื่อเสร็จสิ้นกำรรบัสมคัรให้นำยอ ำเภอปิดประกำศบญัชรีำยชื่อผู้ยื่น 
ใบสมัครตำมแบบ ผญ. ๔ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสำรที่ เกี่ยวข้องทัง้หมด 
ของผูส้มคัรทุกรำยในวนัถดัจำกวนัสุดทำ้ยของกำรรบัสมคัร ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ 
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๒๕๒ 

ผู้ใดเห็นว่ำผู้ยื่นใบสมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม 
อำจรอ้งคดัคำ้นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไดภ้ำยในหำ้วนันับแต่วนัปิดประกำศ ผญ. ๔ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรใหห้มำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร 

   
 

ขอ้ ๓๖  กำรใหห้มำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัรใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัก่อนหลงักำรยื่น
ใบสมคัรหำกผู้สมคัรมำถึงที่ว่ำกำรอ ำเภอและได้ลงชื่อแสดงตนต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนเวลำ 
๐๘.๓๐ นำฬกิำ ใหถ้อืว่ำมำพรอ้มกนั 

 

ขอ้ ๓๗  กรณีผู้สมคัรมำพรอ้มกนั ให้นำยอ ำเภอจดัประชุมผู้สมคัร เพื่อตกลง
ก ำหนดล ำดบักำรยื่นใบสมคัร หำกไม่สำมำรถตกลงกนัไดใ้หด้ ำเนินกำรจบัสลำกสองครัง้ 
ดงันี้ 

(๑) กำรจบัสลำกครัง้ที่หนึ่ง ให้นำยอ ำเภอเขยีนชื่อผู้สมคัรที่ต้องจบัสลำกบน
สลำกทีเ่หมอืนกนัแลว้ใส่ในภำชนะใหส้ลำกคละกนั แล้วใหน้ำยอ ำเภอเป็นผูจ้บัสลำกจำก
ในภำชนะดังกล่ำวขึ้นมำทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้ใดที่ถูกจับมำเป็นล ำดับแรกให้ถือว่ำผู้นัน้ 
เป็นผู้มสีทิธจิบัสลำกในครัง้ที่สองก่อนชื่อผู้ใดที่ถูกจบัมำเป็นล ำดบัต่อไป ให้ถือว่ำผู้นัน้
เป็นผูม้สีทิธจิบัสลำกในครัง้ทีส่องเป็นล ำดบัถดัไปจนครบทุกคน 

(๒) กำรจบัสลำกครัง้ทีส่อง ใหน้ำยอ ำเภอเขยีนหมำยเลขหนึ่งจนถงึหมำยเลขที่
เท่ำกบัจ ำนวนผู้สมคัรที่มำยื่นใบสมคัรพร้อมกนับนสลำกที่เหมือนกันแล้วใส่ในภำชนะ 
ให้สลำกคละกนั แล้วให้ผู้สมคัรตำมล ำดบัของผลกำรจบัสลำกในครัง้ที่หนึ่ง ท ำกำรจบัสลำก
จำกในภำชนะดงักล่ำว ผูส้มคัรใดจบัสลำกได้หมำยเลขใด ให้ถือเป็นหมำยเลขล ำดบัใน
กำรยื่นใบสมคัรนัน้ 

เมื่อให้หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมคัรแล้ว หำกมเีหตุให้ผู้สมคัรรำยใดเป็นผู้ไม่มี
สิทธิสมัคร ให้คงล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครทุกรำยไว้ โดยไม่ต้องเลื่อนล ำดับ
หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร 
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๒๕๓ 

ส่วนที ่๓ 

ผูส้มคัรคนเดยีว 

   
 

ขอ้ ๓๘  เมื่อนำยอ ำเภอไดป้ระกำศบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมแบบ ผญ. ๖ กรณีมีผู้สมัครคนเดียวหรอืมีผู้สมคัรหลำยคนแต่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเพียงคนเดียว ให้ถือว่ำผู้นั ้นได้รับเลือกเป็น
ผูใ้หญ่บำ้น และใหน้ำยอ ำเภอประกำศผลกำรเลอืกตำมแบบ ผญ. ๗ 

 

หมวด ๖ 

วธิกีำรตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้ม 

   
 

ขอ้ ๓๙  เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัมอบใบสมคัรพรอ้มเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งแลว้
ให้ท ำกำรตรวจสอบและพิจำรณำจำกเอกสำร พยำนบุคคล พยำนแวดล้อมกรณี  
ใหเ้สรจ็สิน้ และส่งถงึนำยอ ำเภอภำยในก ำหนดระยะเวลำหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัใบสมคัร
พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ว่ำผู้สมคัรเป็นผู้มคุีณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีห่รอืไม่ 

 

ขอ้ ๔๐  กรณีมผีูก้ล่ำวหำว่ำผูส้มคัรคนใดขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่
แสวงหำควำมจริงในเรื่องที่กล่ำวหำและดูแลให้บงัเกิดควำมยุติธรรม โดยเรียกผู้ถูก
กล่ำวหำมำแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถ้กูกล่ำวหำทรำบ 
โดยใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำชีแ้จง หรอืน ำพยำนหลกัฐำนมำสบืแกข้อ้กล่ำวหำ 

ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่งอำจ
มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร และกรรมกำรอื่นอีกอย่ำงน้อยหนึ่งคนท ำ
หน้ำทีต่รวจสอบแทนกไ็ด ้

 

ข้อ ๔๑  ในกำรตรวจสอบตำมข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ หำกจ ำเป็นต้องบันทึก
ถ้อยค ำของบุคคลที่ให้ถ้อยค ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร 
กรรมกำรผูท้ ำหน้ำทีส่อบสวนและผูใ้หถ้อ้ยค ำลงลำยมอืชื่อในบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ 

กำรน ำเอกสำรหรือวัตถุใดมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำรตรวจสอบ  
ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบบนัทกึไวด้ว้ยว่ำไดม้ำอย่ำงไร จำกผูใ้ด และเมื่อใด 

เอกสำรทีใ่ชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรตรวจสอบใหใ้ชต้้นฉบบั แต่ถ้ำไม่อำจ
น ำตน้ฉบบัมำได ้จะใชส้ ำเนำทีผู่ม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรกไ็ด ้
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๒๕๔ 

ถ้ำหำต้นฉบบัเอกสำรไม่ไดเ้พรำะสูญหำย หรอืถูกท ำลำย หรอืโดยเหตุประกำรอื่น 
จะใหน้ ำส ำเนำหรอืบุคคลมำสบืกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๒  เมื่อท ำกำรตรวจสอบ หรอืสอบสวนตำมขอ้ ๓๙ หรอืขอ้ ๔๐ เสรจ็แล้วให้
เลขำนุกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมลงมตวิ่ำ ผูส้มคัรรำยนัน้เป็นผูม้คุีณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมในกำรสมคัรรบัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนหรอืไม่ แล้วจดัท ำรำยงำนผล
กำรตรวจสอบตำมแบบ ผญ. ๕ โดยมคีวำมเหน็และเหตุผลพรอ้มลงลำยมอืชื่อกรรมกำร
ตรวจสอบทุกคนที่มำประชุม ถ้ำกรรมกำรตรวจสอบผูใ้ดมคีวำมเห็นแย้งใหท้ ำควำมเห็นแย้ง
แนบไว ้โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนดงักล่ำวเสนอต่อนำยอ ำเภอ ดงันี้ 

(๑) กรณีตรวจสอบแล้วเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ให้เสนอ
ควำมเหน็ว่ำผูส้มคัรรำยนัน้เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) กรณีตรวจสอบแล้วมีพยำนหลักฐำนยืนยันชัดเจนว่ำขำดคุณสมบัต ิ
หรือมีลกัษณะต้องห้ำม ให้เสนอควำมเห็นว่ำผู้สมคัรรำยนัน้เป็นผู้ขำดคุณสมบตัิหรือ 
มลีกัษณะตอ้งหำ้มแลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๔๓  เมื่อนำยอ ำเภอได้รบัรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมคัร
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ให้นำยอ ำเภอพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมวัน 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน กรณีนำยอ ำเภอเหน็ดว้ยกบัรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณสมบตัิ
หรือพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้นำยอ ำเภอประกำศรำยชื่อ
ผูส้มคัรตำมแบบ ผญ. ๖ ไปตำมนัน้ 

ในกรณีนำยอ ำเภอไม่เห็นด้วยกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติให้ส่ง
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทบทวนควำมเห็นใหม่ให้แล้วเสร็จภำยในสำมวนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บั กรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมมีตยินืยนัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำที่มอียู่ ให้ส่งรำยงำนกำรตรวจสอบ
คุณสมบตัใิหน้ำยอ ำเภอ และใหน้ำยอ ำเภอประกำศบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรตำมแบบ ผญ. ๖ 
ไปตำมนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติไม่ยืนยนัควำมเห็นเดิมหรอืพิจำรณำ 
ไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั ้นมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลกัษณะต้องห้ำม หรอืขำดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำม ตำมควำมเห็นของ
นำยอ ำเภอแล้วแต่กรณี และให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อผู้สมคัรตำมแบบ 
ผญ. ๖ ไปตำมนัน้ 
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๒๕๕ 

หมวด ๗ 

บตัรเลอืก และหบีบตัร 

   
 

ขอ้ ๔๔  บตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหใ้ชก้ระดำษทีม่ขีนำดกวำ้งยำวตำมควำมจ ำเป็น 
และมหีมำยเลขของผูส้มคัรโดยมลีกัษณะดงันี้ 

(๑) บตัรเลอืกเมื่อพบัแล้วด้ำนหน้ำมแีถบสอียู่บรเิวณขอบขวำ ถัดไปทำงซ้ำย 
มตีรำครุฑ และถดัลงไปมขีอ้ควำมว่ำ “บตัรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำน” และมตีรำประจ ำต ำแหน่ง
นำยอ ำเภอทอ้งทีป่ระทบัทีข่อ้ควำมค ำว่ำบตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) ด้ำนในของบตัรเลอืกอย่ำงน้อยให้มชี่องท ำเครื่องหมำยหมำยเลขผู้สมคัร 
ช่องไม่ประสงคล์งคะแนน และค ำอธบิำยเกีย่วกบักำรท ำเครื่องหมำย 

 

ขอ้ ๔๕  บตัรเลอืกและต้นขัว้บตัรเลอืกให้เยบ็เป็นเล่ม ๆ ละไม่เกินหำ้สบิบตัร  
มรีอยปรุเพื่อใหฉ้ีกบตัรเลอืกออกจำกตน้ขัว้บตัรเลอืกได ้และใหม้ปีกหน้ำและปกหลงั 

 

ขอ้ ๔๖  ตน้ขัว้บตัรเลอืกอย่ำงน้อยใหม้ขีอ้ควำมว่ำ “เล่มที ่ ......... เลขที ่.............   
ล ำดบัที ่... (ล ำดบัทีข่องผูม้สีทิธเิลอืกทีป่รำกฏในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒) ...” 
อยู่ดำ้นบนของตน้ขัว้บตัรเลอืก มทีีล่งลำยมอืชื่อกรรมกำรเลอืกผูท้ีจ่่ำยบตัรเลอืก และมทีี่
ส ำหรบัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงลำยมอืชื่อ หรอืพมิพล์ำยนิ้วมอื เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรรบับตัรเลอืก 

 

ข้อ ๔๗  หีบบัตรให้ท ำด้วยโลหะหรือวสัดุอื่น ที่ฝำด้ำนบนมีช่องหย่อนบัตร 
ดำ้นหน้ำเป็นวสัดุโปร่งใสมองเหน็ภำยในหบีบตัรได ้ฝำดำ้นบนเมื่อปิดลงมำแล้ว ให้มทีี่
ส ำหรบัใส่กุญแจหรอือุปกรณ์อื่นแทนกญุแจ ตดิอยู่กบัดำ้นหน้ำของหบีบตัร 

 

หมวด ๘ 

วธิกีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรด ำเนินกำรก่อนวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ขอ้ ๔๘  ก่อนวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ใหน้ำยอ ำเภอด ำเนินกำร ดงันี้ 
(๑) จดัเตรียมหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์ และ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเลือก เพื่อมอบให้คณะกรรมกำรเลือกน ำไปใช้ในวนัเลือก
ผูใ้หญ่บำ้น 
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๒๕๖ 

(๒) จดัประชุมคณะกรรมกำรเลอืก และเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย เพื่อ
ชีแ้จงแนวทำงกำรปฏบิตังิำนและอ ำนำจหน้ำที ่

(๓) มอบหบีบตัร บตัรเลอืก บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก แบบพมิพ ์และอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกใหแ้ก่คณะกรรมกำรเลอืกใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนเปิดกำรลงคะแนน
โดยใหม้เีวลำเพยีงพอทีจ่ะตรวจสอบและนับจ ำนวนบตัรเลอืก แบบพมิพ์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ทีใ่ชใ้นกำรเลอืก 

 

ขอ้ ๔๙  เมื่อคณะกรรมกำรเลอืกได้ตรวจสอบและนับจ ำนวนบตัรเลอืก แบบพมิพ ์
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเลอืกให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้น ำบตัรเลอืกทัง้หมดและ
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกแยกบรรจุลงในหีบบัตร ปิดหีบบัตรใส่กุญแจประจ ำครัง่ 
ทบัรกุูญแจหรอือุปกรณ์อื่นแทนกุญแจและน ำไปเกบ็รกัษำไวใ้นทีป่ลอดภยั 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรด ำเนินกำรก่อนเปิดกำรลงคะแนน 

   
 

ข้อ ๕๐  ในวนัเลือกผู้ใหญ่บ้ำน ให้คณะกรรมกำรเลือกพร้อมหีบบัตร บตัรเลือก 
แบบพมิพ ์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกำรเลอืก และผูท้ีไ่ดร้บัค ำสัง่ให้ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นทีเ่ลอืก
ผูใ้หญ่บำ้นต้องไปถงึทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น เวลำประมำณ ๐๗.๐๐ นำฬกิำ เพื่อด ำเนินกำรตำม
ขอ้ ๑๔ พร้อมทัง้ตรวจสอบว่ำมีแบบ ผญ. ๑ แบบ ผญ. ๒ แบบ ผญ. ๔ แบบ ผญ. ๖ 
แบบ ผญ. ๘ และแบบ ผญ. ๙ ครบถ้วนหรอืไม่ หำกแบบดงักล่ำวไม่มหีรอืช ำรุดสูญหำย
ให้น ำไปปิดให้ครบถ้วน และจัดให้มีที่ส ำหรบัผู้สงัเกตกำรณ์ซึ่งสำมำรถมองเห็นกำร
ปฏบิตังิำนได ้

 

ขอ้ ๕๑  เมื่อถึงเวลำประมำณ ๐๗.๓๐ นำฬิกำ ให้คณะกรรมกำรเลอืกเปิดหบีบตัร
เพื่อตรวจสอบและนับจ ำนวนบตัรเลอืกทัง้หมด 

 

ขอ้ ๕๒  ก่อนกำรลงคะแนนใหค้ณะกรรมกำรเลอืกประชุมและแบ่งหน้ำทีก่นั ดงันี้ 
(๑) หน้ำทีร่กัษำควำมเรยีบรอ้ยในทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น ไดแ้ก่ กำรจดัระเบยีบ และ

ควบคุมดูแลให้ควำมสะดวกแก่ผู้มสีทิธเิลอืกที่มำแสดงตนใชส้ทิธลิงคะแนน เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

(๒) หน้ำที่ตรวจบญัชรีำยชื่อผู้มีสิทธเิลอืก ได้แก่ กำรตรวจสอบบญัชรีำยชื่อ 
ผูม้สีทิธเิลอืก อ่ำนชื่อตวัและชื่อสกุล จดหมำยเลขบตัรและชื่อหน่วยงำนของรฐัทีอ่อกบตัร 
แลว้ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงลำยมอืชื่อ หรอืพมิพล์ำยนิ้วมอืในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก 
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๒๕๗ 

(๓) หน้ำทีม่อบบตัรเลอืก ไดแ้ก่ กำรบนัทกึหมำยเลขล ำดบัทีข่องผูม้สีทิธเิลอืกที่
ปรำกฏในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒ และจดัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงลำยมอืชื่อ
หรอืพิมพ์ลำยนิ้วมือไว้ที่ต้นขัว้บตัรเลือกเสร็จแล้วจงึฉีกบัตรเลอืกตำมรอยปรุออกจำก 
ตน้ขัว้บตัรเลอืก และพบับตัรเลอืกก่อนส่งมอบใหผู้ม้สีทิธเิลอืกนัน้ไปลงคะแนน 

(๔) หน้ำทีค่วบคุมคหูำลงคะแนน ได้แก่ กำรจดัระเบยีบในกำรเขำ้ไปลงคะแนน
ในคหูำลงคะแนนใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย สุจรติและเทีย่งธรรม 

(๕) หน้ำที่ควบคุมหีบบตัร ได้แก่ กำรควบคุมดูแลหีบบตัร และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรหย่อนบตัรเลอืกของผูม้สีทิธเิลอืก 

กรรมกำรเลอืกทีเ่หลอืใหค้อยสบัเปลีย่นช่วยเหลอืกรรมกำรเลอืกทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ 
 

ข้อ ๕๓  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้ำน 
คณะกรรมกำรเลอืกอำจแบ่งบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกชุดทีใ่ชต้รวจสอบกำรใชส้ทิธเิลอืก
และใช้หมำยเหตุกำรลงคะแนนส ำหรบัใช้ในกำรตรวจสอบรำยชื่อและส่งบัตรเลือกให้
รวดเรว็ขึน้ได ้เมื่อปิดกำรลงคะแนนแล้วใหร้วมบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกดงักล่ำวใหเ้ป็น
ชุดเดยีวดงัเดมิ 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรลงคะแนน 

   
 

ขอ้ ๕๔  ใหเ้ปิดกำรลงคะแนนตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬกิำถงึเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 

เมื่อถึงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ให้คณะกรรมกำรเลอืกน ำหีบบตัรมำแสดงให้ผู้มี
สทิธเิลอืกซึง่อยู่ ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นเหน็ว่ำเป็นหบีเปล่ำ เสรจ็แลว้ใหปิ้ดหบีบตัร ในกรณี
หบีบตัรเป็นหบีกระดำษให้ปิดเทปกำวผนึกรอยต่อภำยนอกหีบบตัร และใส่กุญแจหรอื
อุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ เสร็จแล้วเปิดช่องหย่อนบัตรเลือกและบันทึกกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ โดยให้กรรมกำรเลอืกและผู้มสีทิธเิลอืกหรอืผู้สงัเกตกำรณ์ 
ไม่น้อยกว่ำสองคนลงลำยมือชื่อไว้ด้วย เว้นแต่ไม่มผีู้มสีทิธเิลอืกหรอืผู้สงัเกตกำรณ์อยู่  
ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำนนัน้ เมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้ว ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกกล่ำวเปิดกำร
ลงคะแนน เช่น กล่ำวว่ำ “บดันี้ถึงเวลำลงคะแนนแล้วขอเปิดกำรลงคะแนน” แล้วจงึเริม่
ด ำเนินกำรลงคะแนนต่อไป 
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๒๕๘ 

ขอ้ ๕๕  กำรใชส้ทิธลิงคะแนน ใหผู้้มสีทิธเิลอืกทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนแสดงตน
ต่อกรรมกำรเลือก โดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ทีห่มดอำยุหรอืบตัรหรอืหลกัฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัที่มรีูปถ่ำย
และมหีมำยเลขประจ ำตวัประชำชนของผูถ้อืบตัร 

 

ข้อ ๕๖  กำรตรวจสอบกำรขอใช้สิทธิเลือก ให้กรรมกำรเลือกซึ่งท ำหน้ำที่
ตรวจสอบบญัชรีำยชื่อตรวจสอบหลกัฐำนตำมขอ้ ๕๕ ของผู้มำแสดงตนเพื่อขอใช้สทิธเิลอืก
กับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  
ให้อ่ำนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้นัน้ดัง ๆ ถ้ำไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมำยเลขบัตรหรือ
หลกัฐำน และสถำนทีอ่อกบตัร โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงลำยมอืชื่อหรอืพมิพล์ำยนิ้วหวัแม่มอืขวำ
ในแบบ ผญ. ๒ ไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยถอืว่ำเป็นกำรหมำยเหตุกำรใชส้ทิธเิลอืกแลว้ 

กรณีผู้มสีทิธเิลอืกไม่มนีิ้วหวัแม่มอืขวำ ให้พิมพ์ลำยนิ้วหวัแม่มอืซ้ำย ถ้ำไม่มี
นิ้วหัวแม่มือทัง้สองข้ำงให้พิมพ์ลำยนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หำกไม่มีนิ้วมืออยู่เลย 
ใหไ้ดร้บักำรยกเวน้และใหก้รรมกำรเลอืกหมำยเหตุว่ำไม่มนีิ้วมอื 

ใหก้รรมกำรเลอืกผูท้ ำหน้ำทีม่อบบตัรเลอืกบนัทกึหมำยเลขล ำดบัทีข่องผูม้สีทิธเิลอืก
ทีป่รำกฏในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกไวท้ีต่น้ขัว้บตัรเลอืกเสรจ็แลว้ ฉีกบตัรเลอืกตำมรอย
ปรุออกจำกต้นขัว้บตัรเลอืก และพบับัตรเลอืกแล้วส่งมอบบตัรเลอืกให้แก่ผู้นัน้ เพื่อไป
ลงคะแนน 

 

ข้อ ๕๗  กรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมกำรเลือกสงสัยว่ำผู้มำแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อ 
ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกในแบบ ผญ. ๒ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกสอบสวนและวนิิจฉยัชี้ขำด
ว่ำผูถู้กทกัทว้ง หรอืผูถู้กสงสยัเป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกหรอืไม่ 

ถำ้คณะกรรมกำรเลอืกสอบสวนและวนิิจฉยัชีข้ำดว่ำผูถ้กูทกัทว้ง หรอืผูถู้กสงสยั
เป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก ใหม้อบบตัรเลอืกใหผู้น้ัน้เพื่อไปลงคะแนน และให้
บนัทกึเหตุกำรณ์พรอ้มค ำวนิิจฉยัไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ ดว้ย 

ถ้ำคณะกรรมกำรเลอืกวนิิจฉัยว่ำผูถู้กทกัทว้ง หรอืผูถู้กสงสยัไม่ใช่ผูม้ชีื่ออยู่ใน
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบนัทกึเหตุกำรณ์พรอ้มค ำวนิิจฉัยไวใ้น
แบบ ผญ. ๑๑ ดว้ย 

ถ้ำผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน พยำยำม
ลงคะแนน หรอืไดล้งคะแนนไปแลว้ โดยแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืหลกัฐำนอื่นที่
มไิดม้ไีวส้ ำหรบัตน หรอืปลอมแปลงขึน้ต่อกรรมกำรเลอืก หำกเหน็ว่ำเป็นควำมผดิอำญำ 
ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกแจง้พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรอืต ำรวจด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
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๒๕๙ 

ขอ้ ๕๘  กำรลงคะแนนใหท้ ำเครื่องหมำยกำกบำท เช่น X ลงในช่องหมำยเลข
ผูส้มคัร หรอืในช่องไม่ประสงคล์งคะแนนในบตัรเลอืก 

 

ขอ้ ๕๙  ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกช่วยเหลอืและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพกิำร 
หรอืผูส้งูอำยุไดล้งคะแนนดว้ยตนเองและลบั 

 

ขอ้ ๖๐  เมื่อผู้มีสทิธเิลอืกได้รบับตัรเลอืกแล้วให้ไปยงัคูหำลงคะแนน เพื่อท ำ
เครื่องหมำยกำกบำท เช่น X ลงในบตัรเลอืกและพบับตัรเลอืกเพื่อไม่ใหผู้อ้ื่นทรำบได้ว่ำ
ลงคะแนนใหผู้ส้มคัรรำยใด แลว้ใหน้ ำบตัรเลอืกนัน้หย่อนลงในหบีบตัรดว้ยตนเองต่อหน้ำ
กรรมกำรเลอืก 

ก่อนกำรลงคะแนนถ้ำผู้มสีทิธเิลอืกพบว่ำบตัรเลอืกทีไ่ด้รบัมำบกพร่องหรอืช ำรุด 
ใหส่้งบตัรเลอืกนัน้คนืแก่กรรมกำรเลอืก แลว้ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกจดับตัรเลอืกใหแ้ก่ผูน้ัน้ใหม่
และใหบ้นัทกึเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

 

ข้อ ๖๑  ในวนัเลือกผู้ใหญ่บ้ำน ถ้ำยงัไม่ได้เปิดให้มีกำรลงคะแนน หรือเปิดให้ม ี
กำรลงคะแนนแล้ว กำรลงคะแนนไม่สำมำรถกระท ำได้เนื่องจำกเกิดสำธำรณภยั เหตุสุดวสิยั
หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัมอิำจหลกีเลี่ยงได้ เช่น มีเหตุควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับควำมมัน่คง
ของชำติหรอืมเีหตุกำรณ์ไม่สงบเรยีบรอ้ยเกดิขึ้น อนัอำจจะเป็นเหตุให้กำรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำน 
ไม่สำมำรถกระท ำได้ หรอืมกีำรซื้อสทิธขิำยเสยีงเป็นจ ำนวนมำก อนัจะเป็นผลให้กำรเลอืก
เป็นไปโดยไม่สุจรติและเทีย่งธรรม เป็นตน้ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ประกำศงดลงคะแนนในทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นนัน้ตำมแบบ ผญ. ๑๖ 

(๒) จดัเก็บรกัษำบตัรเลอืก หบีบตัร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ช้ในกำรเลอืกไว้ใน
สถำนทีป่ลอดภยั 

(๓) รำยงำนนำยอ ำเภอ เพื่อรำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบโดยด่วน 

(๔) บนัทกึเหตุกำรณ์ไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

 

ข้อ ๖๒  ผู้ใดแสดงตนว่ำเป็นผู้มีสิทธิเลือก แต่กรรมกำรเลือกไม่พบชื่อผู้นัน้ 
ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกใหแ้จ้งแก่ผูนั้น้ว่ำ “ไม่มสีทิธลิงคะแนน” และหำ้มมใิหก้รรมกำรเลอืก
เพิ่มชื่อผู้นัน้ลงไปโดยพลกำร แม้จะทรำบว่ำผู้นัน้มีคุณสมบตัิเป็นผู้มีสิทธิเลือกก็ตำม  
แต่ถ้ำผู้นัน้ยนืยนัว่ำตนมสีทิธทิี่จะลงคะแนนได้ กรณีอ้ำงว่ำได้ยื่นค ำรอ้งต่อนำยอ ำเภอ 
และนำยอ ำเภอได้สัง่เพิ่มชื่ อในบัญชีรำยชื่ อผู้มีสิทธิเลือกแล้ วแต่ยังมิได้ เพิ่ มชื่ อ  
ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกตรวจสอบหลกัฐำนและวนิิจฉยัชีข้ำดว่ำจะใหผู้น้ัน้ลงคะแนนหรอืไม่ 
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๒๖๐ 

แล้วบนัทึกเหตุกำรณ์และค ำวนิิจฉัยไว้ในแบบ ผญ. ๑๑ พร้อมแนบบนัทึกถ้อยค ำของ 
ผูแ้สดงตนนัน้ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๖๓  ผูใ้ดแสดงตนว่ำเป็นผูม้สีทิธเิลอืกและมชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืก 
แต่ปรำกฏว่ำในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืก ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ หรอืรำยกำรแสดงเพศผดิไป
จำกขอ้เทจ็จรงิ หรอืกำรสะกดชื่อตวัชื่อสกุลผดิในเรื่องตวัอกัษร สระ หรอืวรรณยุกต์ หรอื
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลให้คณะกรรมกำรเลอืกท ำกำรสอบสวน และวนิิจฉัยชี้ขำดว่ำ
สมควรจะมอบบตัรเลือกให้แก่ผู้นั ้นไปลงคะแนนหรอืไม่ แล้วให้บันทึกเหตุกำรณ์และ 
ค ำวนิิจฉยัไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

 

ขอ้ ๖๔  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนน 

(๑) ถ้ำกรรมกำรเลอืกจ ำเป็นจะต้องออกไปจำกที่เลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ให้ประธำน
กรรมกำรเลอืกอนุญำตไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป ครำวละไม่เกนิหนึ่งคน 

(๒) ผู้ใดจะเขำ้ไปในทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำนไม่ได ้เวน้แต่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรเลอืกและผู้ที่
เข้ำไปเพื่อใช้สิทธิเลือก โดยเฉพำะที่คูหำลงคะแนนนอกจำกผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเข้ำไป
ลงคะแนน ผูใ้ดจะเขำ้ไปไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็น และใหบ้นัทกึเหตุผลควำมจ ำเป็นไว้
ในแบบ ผญ. ๑๑ 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั นำยอ ำเภอ และผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดั หรอืนำยอ ำเภอมสีทิธเิขำ้ไปในทีเ่ลือกผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อท ำกำรสอดส่องดูแลหรอื
แนะน ำกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

 

ขอ้ ๖๕  ในระหว่ำงกำรลงคะแนนถ้ำผู้สงัเกตกำรณ์ หรือผู้มีสทิธเิลือกเห็นว่ำ
กำรลงคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ท ำกำรทักท้วงโดยสุภำพ ไม่เป็นกำรกล่ำวโต้ตอบกับ
กรรมกำรเลอืกหรอืระหว่ำงผู้สงัเกตกำรณ์ หรอืผู้มสีทิธเิลอืกด้วยกนัเองในลกัษณะที่จะ
เป็นอุปสรรคแก่กำรลงคะแนน 

ถำ้ผูส้งัเกตกำรณ์ หรอืผูม้สีทิธเิลอืกทีท่กัทว้งไดฝ่้ำฝืนใหก้รรมกำรเลอืกตกัเตอืน 
และหำกยังขดัขืนอีกให้คณะกรรมกำรเลือกสัง่ให้บุคคลดังกล่ำวออกไปจำกที่เลือก
ผูใ้หญ่บำ้น 

ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบนัทกึเหตุกำรณ์และค ำวนิิจฉยักำรทกัทว้งตำมวรรคหนึ่ง
และวรรคสองไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 
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๒๖๑ 

ขอ้ ๖๖  ห้ำมมใิห้ผู้ใดซึ่งไม่มอี ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยเปิด ท ำลำย ท ำให้
เสยีหำย ท ำให้เปลี่ยนสภำพหรอืท ำใหไ้รป้ระโยชน์ หรอืน ำไปซึ่งหบีบตัรหรอืบตัรเลือก
หรอืเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ ๖๗  เมื่อถงึเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำ ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกประกำศปิดกำร
ลงคะแนน เช่น กล่ำวว่ำ “บดัน้ีถงึเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำแลว้ ใหปิ้ดกำรลงคะแนน” แต่ถำ้มี
ผูม้สีทิธเิลอืกซึ่งประสงค์จะลงคะแนนได้มำอยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำนแล้วก่อนเวลำ
ปิดกำรลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกที่ เหลืออยู่นั ้นหำกผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกให้
คณะกรรมกำรเลอืกมอบบตัรเลอืกใหแ้ก่ผูม้ำแสดงตนนัน้เพื่อด ำเนินกำรเลอืกใหแ้ลว้เสรจ็ 
จำกนัน้ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกปิดช่องหย่อนบตัรเลอืก 

 

ส่วนที ่๔ 

กำรด ำเนินกำรหลงัปิดกำรลงคะแนน 

   
 

ขอ้ ๖๘  เมื่อปิดกำรลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกน ำบตัรเลอืกที่เหลอื
มำนับให้ทรำบจ ำนวนและท ำเครื่องหมำยโดยใช้โลหะหรอืวตัถุอื่นเจำะทะลุบตัรเลือก 
ทัง้ปกหน้ำและปกหลงัเฉพำะเล่มทีใ่ช ้เพื่อป้องกนัมใิหส้ำมำรถน ำบตัรทีเ่หลอือยู่มำใชใ้น
กำรลงคะแนนได ้ส่วนบตัรเลอืกเล่มทีเ่หลอืและยงัไม่ไดใ้ชใ้หน้ ำส่งคนื เพื่อน ำไปใชใ้นกำร
เลอืกผูใ้หญ่บำ้นครัง้ต่อไปได ้

 

ขอ้ ๖๙  ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกแบ่งหน้ำทีใ่นกำรนับคะแนน ดงันี้ 
(๑) กรรมกำรเลอืกคนทีห่นึ่ง มหีน้ำทีห่ยบิบตัรเลอืกทลีะฉบบัและคลี่บตัรส่งให้

กรรมกำรเลอืกคนทีส่อง 

(๒) กรรมกำรเลือกคนที่สอง มีหน้ำที่วนิิจฉัยบตัรเลือกและขำนหมำยเลขที่มี
กำรเลอืก 

(๓) กรรมกำรเลือกคนที่สำม มีหน้ำที่เจำะบัตรเลือกที่ได้วินิจฉัยและขำน
หมำยเลขทีม่กีำรเลอืกจำกกรรมกำรเลอืกคนทีส่อง แลว้ใส่ลงในภำชนะทีเ่ตรยีมไว ้

(๔) กรรมกำรเลอืกคนทีส่ี ่มหีน้ำทีข่ดีคะแนนในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ 

(๕) กรรมกำรเลอืกคนที่ห้ำ มหีน้ำที่ขดีคะแนนบนกระดำนหรอืวสัดุอื่นท ำนอง
เดยีวกนัใหร้ำษฎรเหน็ไดง้ำ่ย 

กรรมกำรเลอืกทีเ่หลอื มหีน้ำทีช่่วยเหลอือ ำนวยควำมสะดวกและคอยสบัเปลีย่น
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่บักรรมกำรเลอืกทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ 
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๒๖๒ 

ส่วนที ่๕ 

กำรนับคะแนน 

   
 

ขอ้ ๗๐  กำรนับคะแนน ใหก้ระท ำ ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น เมื่อปิดกำรลงคะแนน
แลว้ใหเ้ปิดหบีบตัร และใหน้ับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแลว้เสรจ็ หำ้มมใิหเ้ลื่อนหรอื
ประวงิเวลำเวน้แต่มเีหตุตำมขอ้ ๘๐ 

 

ขอ้ ๗๑  กรรมกำรเลือกคนที่หนึ่ง หยิบบตัรเลือกทีละฉบบัและคลี่บตัรส่งให้
กรรมกำรเลอืกคนทีส่องเพื่อด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) วนิจิฉยับตัรเลอืก ขำน และอ่ำน ดงันี้ 
ก. ถำ้เป็นบตัรดทีีท่ ำเครื่องหมำยในช่องหมำยเลขของผูส้มคัรใหข้ำนว่ำ “ด”ี 

แล้วอ่ำนหมำยเลขของผู้สมคัรที่ไดค้ะแนนพรอ้มทัง้ชูบตัรเลอืกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน
บรเิวณทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นไดม้องเหน็ 

ข. ถ้ำเป็นบตัรที่ท ำเครื่องหมำยในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนใหข้ำนว่ำ “ด”ี 
แลว้อ่ำนว่ำ “ไม่ประสงคล์งคะแนน” พรอ้มทัง้ชบูตัรเลอืกโดยเปิดเผยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในบรเิวณที่
เลอืกผูใ้หญ่บำ้นไดม้องเหน็ 

ค. ถำ้เป็นบตัรเสยีใหข้ำนว่ำ “เสยี” พรอ้มทัง้ชบูตัรเลอืกโดยเปิดเผย ใหผู้ท้ี่
อยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืกผู้ใหญ่บ้ำนไดม้องเห็น และใหก้รรมกำรเลอืกสลกัหลงับตัรว่ำ “เสยี” 
โดยมกีรรมกำรเลอืกอย่ำงน้อยสองคนลงลำยมอืชื่อก ำกบัไว ้

(๒) เมื่อวนิิจฉัยตำม (๑) แลว้ ใหส่้งบตัรเลอืกแก่กรรมกำรเลอืกคนทีส่ำมเพื่อท ำ
กำรเจำะบตัรเลอืกดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๗๒  กรรมกำรเลอืกคนที่สำม มหีน้ำที่รบับตัรเลอืกเพื่อเจำะบตัรที่วนิิจฉัย
และอ่ำนแลว้ใส่ลงในภำชนะทีเ่ตรยีมไวโ้ดยแยกเป็นภำชนะส ำหรบัใส่บตัรดทีีม่หีมำยเลข
ผูส้มคัรหนึ่งใบ บตัรดทีีไ่ม่ประสงคล์งคะแนนหนึ่งใบ และบตัรเสยีหนึ่งใบ 

 

ขอ้ ๗๓  กรรมกำรเลือกคนที่สี่ มีหน้ำที่ขดีคะแนนในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ 
ช่องละหำ้คะแนน เมื่อกรรมกำรเลอืกคนที่สองไดว้นิิจฉัยบตัรเลอืกและไดข้ำนว่ำ “ด ีและอ่ำน
หมำยเลขผูส้มคัรทีไ่ดค้ะแนน” หรอื “ด ีและไม่ประสงคล์งคะแนน” หรอื “เสยี” แลว้ 

 

ขอ้ ๗๔  กรรมกำรเลอืกคนทีห่้ำ มหีน้ำทีข่ดีคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ 
ช่องละหำ้คะแนน บนกระดำนหรอืวสัดุอื่นท ำนองเดยีวกนั เมื่อกรรมกำรเลอืกคนทีส่องได้
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๒๖๓ 

วินิจฉัยบัตรเลือก และได้ขำนว่ำ “ดี และหมำยเลขผู้สมคัรที่ได้คะแนน” หรือ “ดี และ 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน” หรอื “เสยี” ให้กรรมกำรเลอืกคนทีห่้ำขำนทวนคะแนน แล้วจงึขดี
คะแนนบนกระดำนหรอืวสัดุอื่นท ำนองเดยีวกนั โดยใหบุ้คคลทัว่ไปทีอ่ยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืก
ผูใ้หญ่บำ้นมองเหน็กำรขดีคะแนนไดอ้ย่ำงชดัเจน 

 

ขอ้ ๗๕  กำรขดีคะแนน ใหใ้ชว้ธิขีดีหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถงึขดีทีห่ำ้ใหข้ดี
ขวำงทบัเส้นสี่ขดีแรก เช่น ดงัรูป  หรือ  หรอื  เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่กำรนับ
คะแนนและใหท้ ำเช่นนี้เรื่อยไปทุกหำ้ขดี 

 

ขอ้ ๗๖  บตัรเลอืกทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ใหถ้อืว่ำเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน 

(๓) บตัรทีไ่ม่อำจทรำบไดว้่ำลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรผูใ้ดเลย 

(๔) บตัรที่ไดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรแล้วท ำเครื่องหมำยในช่อง
ไม่ประสงคล์งคะแนนดว้ย 

(๕) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยในช่องท ำเครื่องหมำยเกนิกว่ำหนึ่งเครื่องหมำย 

(๖) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยอื่นนอกจำกเครื่องหมำยกำกบำท 

(๗) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยลงคะแนนนอก “ช่องท ำเครื่องหมำย” หรอืนอก “ช่อง
ไม่ประสงคล์งคะแนน” 

(๘) บัตรที่มีเครื่องหมำยสังเกต หรือข้อควำมอื่นใดนอกจำกที่ก ำหนดไว ้
ในระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๗๗  ในระหว่ำงกำรนับคะแนนถ้ำผู้สงัเกตกำรณ์หรอืผู้มสีทิธเิลอืกเห็นว่ำ
กำรนับคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ท ำกำรทักท้วงโดยสุภำพ ไม่เป็นกำรกล่ำวโต้ตอบกับ
กรรมกำรเลือก หรือระหว่ำงผู้สังเกตกำรณ์ หรือผู้มีสิทธิเลือกด้วยกันเองในลักษณะ 
ทีจ่ะเป็นอุปสรรคแก่กำรนับคะแนน 

ถำ้ผูส้งัเกตกำรณ์หรอืผูม้สีทิธเิลอืกทีท่กัทว้งไดฝ่้ำฝืน ใหก้รรมกำรเลอืกตกัเตอืน 
และหำกยังขดัขืนอีก ให้คณะกรรมกำรเลือกสัง่ให้บุคคลดังกล่ำวออกไปจำกที่เลือก
ผูใ้หญ่บำ้น 

ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกตรวจสอบค ำทกัทว้ง และวนิิจฉยัชีข้ำดโดยใหบ้นัทกึเหตุกำรณ์ 
และค ำวนิิจฉยัไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ พรอ้มแนบบนัทกึถอ้ยค ำของผูท้กัทว้งนัน้ไวด้ว้ย 
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๒๖๔ 

ขอ้ ๗๘  เมื่อเสร็จสิ้นกำรนับคะแนนให้กรรมกำรเลือกตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรนับคะแนน โดยใหน้ับจ ำนวนบตัรดกีบัจ ำนวนบตัรดทีีไ่ม่ประสงค์ลงคะแนน และ
จ ำนวนบตัรเสยีว่ำตรงกบัจ ำนวนผูม้ำแสดงตนใชส้ทิธเิลอืกหรอืไม่ 

(๑) หำกถูกต้องให้คณะกรรมกำรเลอืกลงลำยมอืชื่อในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ 
และประกำศผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๔ ปิดไว้ ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำนแล้ว
รำยงำนผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๕ ต่อนำยอ ำเภอ 

(๒) ถ้ำจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิไม่ตรงกับจ ำนวนบตัรที่ใช้ลงคะแนน ให้กรรมกำร
เลอืกนับคะแนนใหม่โดยพลนั ถ้ำผลกำรนับคะแนนยงัไม่ตรงกบัจ ำนวนผูม้ำใช้สทิธอิีก 
ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกรำยงำนนำยอ ำเภอเพื่อจดัใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ 

(๓) ถ้ำผลกำรนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนตำม (๒)  
แต่ไม่ท ำใหผ้ลกำรเลอืกนัน้เปลีย่นแปลงไปไม่ตอ้งจดัใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ 

 

ขอ้ ๗๙  เมื่อกรรมกำรเลอืกนับคะแนนเสรจ็แล้ว ใหจ้ดัเกบ็เอกสำรและอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกไวใ้นหบีบตัร ดงันี้ 

(๑) บตัรด ีบตัรดทีี่ไม่ประสงคล์งคะแนน และบตัรเสยี ใหแ้ยกใส่ลงในถุงวสัดุใส
พรอ้มเขยีนจ ำนวนบตัรทีบ่รรจุอยู่ในถุงวสัดุใส 

(๒) บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒ ชุดทีใ่ช้หมำยเหตุกำรลงคะแนน 

(๓) แบบกรอกคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๓ ทีไ่ดใ้ชใ้นกำรกรอกคะแนนทัง้หมด 

(๔) แบบประกำศผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๔ จ ำนวน ๑ ชุด 

(๕) บนัทกึเหตุกำรณ์กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นตำมแบบ ผญ. ๑๑ 

ใหก้รรมกำรเลอืกปิดหบีบัตรพรอ้มใส่กุญแจหรอือุปกรณ์อื่นแทนกุญแจและให้
ประจ ำครัง่ทบัรูกุญแจเสร็จแล้วน ำแบบ ผญ. ๒๐ ปิดที่ช่องหย่อนบตัร แล้วปิดเทปกำว
ระหว่ำงหีบบัตรและฝำหีบแล้วให้คณะกรรมกำรเลือกและเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยน ำหบีบตัร บตัรเลอืกทีเ่หลอืทัง้หมด บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตำมแบบ ผญ. ๒ 
ที่เหลือทัง้หมด ประกำศผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๔ จ ำนวน ๒ ชุด คูหำ
ลงคะแนนทัง้หมด และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกส่งใหแ้ก่นำยอ ำเภอทนัท ี

 

ข้อ ๘๐  ในกรณีกำรนับคะแนนไม่สำมำรถกระท ำได้ อันเนื่องมำจำกเกิด 
สำธำรณภยั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัมอิำจหลกีเลี่ยงได ้เช่น มเีหตุควำม
จ ำเป็นเกีย่วกบัควำมมัน่คงของชำต ิหรอืมเีหตุกำรณ์ไม่สงบเรยีบรอ้ยเกดิขึน้ 

(๑) กรณียงัไม่ได้นับคะแนน ซึ่งได้ท ำกำรเปิดหีบบตัรแล้วหรอืยงัมไิด้ท ำกำร
เปิดหบีบตัรใหค้ณะกรรมกำรเลอืกด ำเนินกำร ดงันี้ 
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๒๖๕ 

ก. ประกำศงดกำรนับคะแนน ตำมแบบ ผญ. ๑๘ 

ข. จดัเก็บรกัษำหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู่ เอกสำร แบบพิมพ์ และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกำรเลอืกไวใ้นทีป่ลอดภยั แต่ถ้ำไดท้ ำกำรเปิดหบีบตัรแล้ว ให้ปิด
หบีบตัรพรอ้มใส่กุญแจหรอือุปกรณ์อื่นแทนกุญแจและใหป้ระจ ำครัง่ทบัรกูุญแจ 

ค. รำยงำนนำยอ ำเภอ เพื่อรำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบโดยด่วน 

(๒) กรณีนับคะแนนไปแลว้บำงส่วนใหค้ณะกรรมกำรเลอืกด ำเนินกำร ดงันี้ 
ก. ประกำศงดกำรนับคะแนน ตำมแบบ ผญ. ๑๘ 

ข. จัดเก็บบัตรเลือกที่ผ่ำนกำรวินิจฉัย แยกบัตรดี บัตรดีที่ไม่ประสงค์
ลงคะแนน บัตรเสีย และบัตรเลือกที่ยงัไม่ได้ผ่ำนกำรวินิจฉัย แยกใส่ลงในถุงวสัดุใส 
พรอ้มเขยีนจ ำนวนบตัรทีบ่รรจุอยู่ในถุงวสัดุใส แลว้น ำไปจดัเกบ็ไวใ้นหบีบตัร 

ค. ปิดหบีบตัรพรอ้มใส่กุญแจหรอือุปกรณ์อื่นแทนกุญแจและใหป้ระจ ำครัง่
ทบัรกูุญแจ 

ง. จัดเก็บรกัษำหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู่ เอกสำร แบบพิมพ์ และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกไวใ้นทีป่ลอดภยั 

จ. รำยงำนนำยอ ำเภอเพื่อรำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบโดยด่วน 

กรณีที่ปรำกฏว่ำมีบัตรเลือกที่ได้มีกำรลงคะแนนแล้ว ช ำรุดหรือสูญหำย 
จนไม่สำมำรถนับคะแนนได ้ใหน้ำยอ ำเภอจดัใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ 

 

หมวด ๙ 

กำรลงคะแนนใหมแ่ละกำรนับคะแนนใหม ่

   
 

ข้อ ๘๑  กรณีกำรลงคะแนนไม่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อ ๖๑ หรือผลของ 
กำรนับคะแนนไม่ตรงกบัจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธติำมขอ้ ๗๘ (๒) หรอืกำรนับคะแนนไม่สำมำรถ
กระท ำได้ตำมข้อ ๘๐ แล้วท ำให้บัตรช ำรุดหรือสูญหำยจนไม่อำจนับคะแนนได ้ 
ให้นำยอ ำเภอรำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อขอขยำยเวลำจัดให้มีกำรลงคะแนนใหม่ 
ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่เหตุกำรณ์นัน้สงบลง โดยจดัท ำประกำศก ำหนดวนัลงคะแนนใหม่
ตำมแบบ ผญ. ๑๗ แล้วน ำแบบ ผญ. ๒ แบบ ผญ. ๖ แบบ ผญ. ๘ และแบบ ผญ. ๑๗  
ปิดประกำศไว้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำน สถำนที่ที่นำยอ ำเภอก ำหนด 
ตำมขอ้ ๘ และส ำรองแบบดงักล่ำวอย่ำงละหนึ่งชุดไวใ้หค้ณะกรรมกำรเลือกน ำไปใชห้รอื
ปิด ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ ยกเว้นแบบ ผญ. ๒ ให้ส ำรองไว้สองชุดส ำหรบัน ำไปใช้ 
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๒๖๖ 

หรือปิดในวันลงคะแนนใหม่  แล้วให้คณะกรรมกำรเลือกจัดให้มีกำรลงคะแนนใหม่ 
ตำมระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๘๒  เมื่อนำยอ ำเภอได้รับรำยงำนตำมข้อ ๘๐ ให้นำยอ ำเภอรำยงำน 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อขอขยำยเวลำจดัใหม้กีำรนับคะแนนใหม่ภำยในเจด็วนันับแต่วนัที่
เหตุกำรณ์นัน้สงบลง โดยจดัท ำประกำศก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่ับคะแนนใหม่ ซึ่งอำจ
เป็นสถำนทีใ่นหมู่บ้ำนทีม่กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นนัน้ หรอืทีว่่ำกำรอ ำเภอ ตำมแบบ ผญ. ๑๙ 
แล้วน ำแบบ ผญ. ๘ และแบบ ผญ. ๑๙ ปิดประกำศไว้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ สถำนที ่
นับคะแนนใหม่ และสถำนที่ที่นำยอ ำเภอก ำหนดตำมขอ้ ๘ แล้วให้คณะกรรมกำรเลอืก 
จดัให้มกีำรนับคะแนนใหม่ตำมระเบยีบนี้ โดยแจ้งให้ผู้สมคัรหรอืผู้สงัเกตกำรณ์ที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำกผูส้มคัรไดร้่วมในกำรนับคะแนนใหม่ครัง้นี้ดว้ย 

 

หมวด ๑๐ 

กำรจบัสลำก 

   
 

ข้อ ๘๓  ในกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน เมื่อกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัคร
มำกกว่ำหนึ่งคนได้รบัคะแนนสูงสุดเท่ำกัน ให้คณะกรรมกำรเลือกจัดให้ผู้สมัครที่ได้
คะแนนเท่ำกนันัน้ ท ำกำรจบัสลำก ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

ขอ้ ๘๔  กำรจบัสลำกใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 
(๑) กำรจบัสลำกครัง้ทีห่นึ่ง ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกเขยีนชื่อผูส้มคัรทีต่้องจบัสลำก

บนสลำกที่เหมือนกนัแล้วใส่ในภำชนะให้สลำกคละกนั แล้วให้ประธำนกรรมกำรเลอืก 
เป็นผู้จบัสลำกจำกในภำชนะดงักล่ำวขึ้นมำทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้ใดที่ถูกจบัมำเป็นล ำดับแรก 
ให้ถือว่ำผู้นัน้เป็นผู้มสีทิธจิบัสลำกในครัง้ที่สองก่อน ชื่อผู้ใดที่ถูกจบัมำเป็นล ำดบัต่อไป  
ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้เป็นผูม้สีทิธจิบัสลำกในครัง้ทีส่องตำมล ำดบัต่อไปจนครบทุกคน 

(๒) กำรจบัสลำกครัง้ทีส่อง ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกจดัท ำสลำกเท่ำกบัจ ำนวน
ผูส้มคัรที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกนัเป็นสลำกซึ่งมีขอ้ควำมว่ำ “ไดร้บัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้ำน” 
จ ำนวนหนึ่งใบนอกนัน้เป็นสลำกซึ่งมขีอ้ควำมว่ำ “ไม่ไดร้บัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้ำน” แล้วใส่
ในภำชนะให้สลำกคละกัน แล้วให้ผู้สมคัรตำมล ำดบัของผลกำรจบัสลำกในครัง้ที่หนึ่ง 
ท ำกำรจบัสลำกจำกในภำชนะดังกล่ำว ผู้สมคัรใดจบัได้สลำก ซึ่งมีข้อควำมว่ำ “ได้รบั
เลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น” ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นและใหบ้นัทกึแสดงผล
กำรจบัสลำกไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 
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๒๖๗ 

ขอ้ ๘๕  หำกผูส้มคัรทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดเท่ำกนัไม่อยู่ ณ สถำนทีจ่บัสลำก หรอือยู่
แต่ไม่ยนิยอมจบัสลำก ใหป้ระธำนกรรมกำรเลอืกเป็นผูจ้บัสลำกแทนผูท้ีไ่ม่อยู่หรอืไม่ยนิยอม
จบัสลำกนัน้และบนัทกึเหตุกำรณ์ไวใ้นแบบ ผญ. ๑๑ 

 

หมวด ๑๑ 

กำรด ำเนินกำรหลงักำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรออกค ำสัง่แต่งตัง้ 

   
 

ขอ้ ๘๖  เมื่อกำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนไดม้กีำรนับคะแนนเสรจ็สิน้แล้วให้คณะกรรมกำร
เลอืกปิดประกำศผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๔ ไว ้ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ทีว่่ำกำรอ ำเภอ 
และสถำนทีท่ีน่ำยอ ำเภอก ำหนดตำมขอ้ ๘ 

 

ขอ้ ๘๗  เมื่อนำยอ ำเภอไดร้บัรำยงำนผลกำรนับคะแนนตำมแบบ ผญ. ๑๕ แล้ว 
ใหอ้อกค ำสัง่แต่งตัง้ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดหรอืผูท้ีจ่บัสลำกไดข้อ้ควำมว่ำ “ไดร้บัเลอืกเป็น
ผู้ใหญ่บ้ำน” หรือผู้สมัครคนเดียวตำมข้อ ๓๘ เป็นผู้ใหญ่บ้ำนนับแต่วนัที่นำยอ ำเภอ 
มคี ำสัง่แต่งตัง้แลว้รำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อออกหนังสอืส ำคญัใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้
เป็นผูใ้หญ่บำ้น 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรคดัคำ้นกำรเลอืก 

   
 

ข้อ ๘๘  เมื่อนำยอ ำเภอมีค ำสัง่แต่งตัง้ผู้ใหญ่บ้ำนแล้ว ผู้ใดเห็นว่ำกำรเลือก
เป็นไปโดยไม่สุจรติและเที่ยงธรรม ใหท้ ำค ำรอ้งคดัคำ้นเป็นหนังสอืยื่นต่อนำยอ ำเภอได้
ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้ 

เมื่อนำยอ ำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้ำนแล้ว ให้ด ำเนินกำรสอบสวน แล้ว
รำยงำนผลกำรสอบสวนพรอ้มควำมเหน็และหลกัฐำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยัชีข้ำด 
หำกเห็นว่ำกำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนนัน้เป็นไปตำมทีไ่ด้มกีำรรอ้งคดัค้ำน หรอืไดม้กีำรกระท ำไป
โดยไม่สุจรติและเที่ยงธรรม ใหผู้้ว่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ให้ผู้ใหญ่บ้ำนนัน้พ้นจำกต ำแหน่ง 
ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้ 
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๒๖๘ 

กรณีนำยอ ำเภอไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคสองแล้ว เหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นต้องเปิด
หบีบตัรเพื่อท ำกำรตรวจสอบผลกำรนับคะแนน ให้รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้
คณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรตรวจสอบ เพื่อประกอบกำรวินิจฉัยสัง่กำรของผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัต่อไป 

 

ข้อ ๘๙  กรณีมีผู้ทักท้วงกำรวินิจฉัยบัตรเลือกในระหว่ำงกำรนับคะแนน
เนื่องจำกกำรวินิจฉัยบัตรดี บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือบัตรเสีย ว่ำเป็นไปโดย 
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบนี้ไว้แล้ว และได้ร้องคดัค้ำนเรื่องดงักล่ำวต่อนำยอ ำเภอก่อนที่
นำยอ ำเภอจะมคี ำสัง่แต่งตัง้ผูใ้หญ่บ้ำน ใหน้ำยอ ำเภอท ำกำรตรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
สำมวันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องคัดค้ำน หำกผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำมีมูล 
ใหน้ำยอ ำเภอเปิดหบีบตัร เพื่อท ำกำรนับคะแนนใหม่โดยมนีำยอ ำเภอเป็นประธำน หวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรที่นำยอ ำเภอเห็นสมควร ปลดัอ ำเภอ กรรมกำรเลอืกทีท่ ำหน้ำที่นับคะแนน 
และผูส้มคัรทุกคนร่วมในกำรนับคะแนนใหม่ดว้ยและรำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบ 

ถ้ำกำรนับคะแนนใหม่ปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้มำใช้สทิธกิบัจ ำนวนบตัรที่ใช้ในกำร
ลงคะแนนมีจ ำนวนเท่ำกัน ผลกำรนับคะแนนใหม่เป็นเช่นไรให้เป็นไปตำมนัน้ และให้
นำยอ ำเภอมีค ำสัง่แต่งตัง้ผู้ที่ได้รบัคะแนนสูงสุดในกำรนับคะแนนใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
นับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้ 

ถ้ำจ ำนวนผู้มำใช้สทิธกิบัจ ำนวนบตัรที่ใช้ในกำรลงคะแนนมีจ ำนวนไม่เท่ำกัน  
ใหร้ำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจดัใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ตำมระเบยีบนี้ เวน้แต่ผลกำรนับ
คะแนนทีไ่ม่ตรงกบัจ ำนวนผู้มำใชส้ทิธลิงคะแนนไม่ท ำใหผ้ลกำรเลอืกนัน้เปลีย่นแปลงไป
ไม่ตอ้งจดัใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ 

 

ขอ้ ๙๐  เมื่อนำยอ ำเภอไดร้บัค ำรอ้งคดัค้ำนกำรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนว่ำเป็นไปโดย
ไม่สุจรติ และเที่ยงธรรม ถ้ำนำยอ ำเภอพิจำรณำขอ้มูลค ำร้องคดัค้ำนแล้วเห็นว่ำผู้ร้อง
คัดค้ำนส ำคัญผิดในข้อกฎหมำยหรือข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์แห่งกำรรู้ร ักสำมัคค ี
ด้วยควำมพอใจของคู่กรณีให้นำยอ ำเภอเรียกผู้ร้องคัดค้ำนและผู้ถูกคัดค้ำนเสนอ
ขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้มูลเพิม่เตมิ และชี้แจงท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัขอ้กฎหมำยหรอืขอ้เท็จจรงิ 
ทีถู่กต้องแล้ว หำกผูร้อ้งคดัคำ้นไดเ้ขำ้ใจขอ้กฎหมำย หรอืเขำ้ใจในขอ้เท็จจรงิที่ถูกต้องแล้ว 
ผูร้อ้งคดัค้ำนได้ขอถอนค ำร้องคดัค้ำน หรอืไม่ประสงค์ให้พิจำรณำเรื่องค ำร้องคดัค้ำน
ต่อไปให้บันทึกถ้อยค ำผู้ร้องคัดค้ำนไว้และสัง่ยุติเรื่อง หำกผู้ร้องคัดค้ำนยังไม่พอใจ 
ใหน้ำยอ ำเภอท ำกำรสอบสวน และจดัท ำควำมเหน็ประกอบขอ้กฎหมำย และขอ้เทจ็จรงิ
ค ำรอ้งคดัคำ้นเสนอต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๖๙ 

ข้อ ๙๑  กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสัง่ให้ผู้ใหญ่บ้ำนพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมขอ้ ๘๘ ไม่กระทบกระเทอืนต่อกิจกำรที่ผูใ้หญ่บ้ำนนัน้ไดก้ระท ำลงไปในขณะด ำรง
ต ำแหน่ง 

 

ขอ้ ๙๒  นำยอ ำเภอจะท ำลำยบตัรเลอืกและเอกสำรที่เก็บอยู่ในหบีบตัรนัน้ได ้
เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำคดัคำ้นกำรเลอืกตำมขอ้ ๘๘ แล้ว ไม่น้อยกว่ำเจด็วนั ในกรณีที่
มกีำรคดัคำ้นกำรเลอืกใหน้ำยอ ำเภอเกบ็รกัษำหบีบตัรจนกว่ำจะถงึทีสุ่ด 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รอ้ยต ำรวจเอก เฉลมิ  อยูบ่ ำรุง 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๐ 

ดำ้นหน้ำของบตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

(ปรฉุีก) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๑ 

ดำ้นในขอบบตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(ต้นขัว้บตัรเลอืก) 

เล่มที.่........................ เลขที ่......................... ล ำดบัที่ ...................................  
(ลงชื่อ) 

(............................)  .....................................................  

กรรมกำรเลอืกผูจ้่ำยบตัรเลอืก ลำยมอืชื่อ หรอืลำยพมิพน์ิ้วมอืของผูม้สีทิธเิลอืก 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๒ 

(ปกหน้ำ) 
บตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

เล่มที ่..................... เลขที ่................................ จ ำนวน ........................... บตัร 

หน่วยเลอืกผูใ้หญบ่ำ้น   บำ้น ....................... หมู่ที ่......................... ต ำบล .................. 
อ ำเภอ ....................................... จงัหวดั ................................................................ 
ทีเ่ลอืกผูใ้หญบ่ำ้น .......................................................... 

ผูม้อบบตัรเลอืก ผูร้บัมอบบตัรเลอืก 

.......................................... นำยอ ำเภอหรอืผูท้ีน่ำยอ ำเภอมอบหมำย 
(........................................) 

ตรวจสอบจ ำนวนบตัรเลอืกแลว้ปรำกฏว่ำ 
 ครบถ้วน ........................... บตัร 
 ขำด ................... บตัร   เกนิ .......................... บตัร 
.................................. ประธำนกรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. กรรมกำรเลอืก 
(.......................................) 
.................................. เจำ้หน้ำที่รกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 
(.......................................) 
.................................. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 
(.......................................) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๓ 

(ปกหลงั) 
ผูม้อบบตัรเลอืก 

 

บตัรเลอืกจ ำนวน ............................... บตัร 

ใชแ้ลว้จ ำนวน ................................... บตัร 

ไดต้รวจสอบจ ำนวนบตัรเลอืกแลว้เหลอืจ ำนวน .............................................. บตัร 

 

คณะกรรมกำรเลอืก/ผูน้ ำสง่หบีบตัร 
 

........................................ ประธำนกรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
........................................ กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
........................................ กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
......................................... กรรมกำรเลอืก 

(.......................................) 
........................................ เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

(.......................................) 
......................................... เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

(.......................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๔ 

 

ผญ.๑ 

 

ประกำศอ ำเภอ .................... 
เรื่อง กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ด้วยต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำน ..................... หมู่ที่  ................. ต ำบล .................
อ ำเภอ .................. จงัหวดั .................... ได้ว่ำงลงเมื่อวนัที ่.... เดอืน ............. พ.ศ. .... จงึก ำหนดให้
มกีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ หรอื 

(ดว้ยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ....................... ไดม้ปีระกำศตัง้หมู่บ้ำน บำ้น .............. หมู่ที ่........
ต ำบล ................. อ ำเภอ ....................... จังหวัด ....................... ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่  ......... . 
เดอืน ................. พ.ศ. .... จงึก ำหนดใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นโดยมรีำยละเอยีดดงันี้) 

๑. ให ้......(...ระบุชื่อหมู่บ้ำน...).... หมู่ที่ ....... ต ำบล ......... อ ำเภอ ........... จงัหวดั ............ 
เป็นทอ้งทีท่ีท่ ำกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

๒. ให ้.......(...ระบุสถำนที่...) ...... หมู่ที่ ..... ต ำบล ......... อ ำเภอ ............. จงัหวดั ........... 
เป็นสถำนทีท่ ำกำรลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

๓. รำษฎรในหมู่บ้ำนผูใ้ดประสงค์จะสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำนใหย้ื่นใบสมคัรด้วยตนเอง 
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ............... ในระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ตัง้แต่
วนัที่ ........... ถึงวนัที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. .... พร้อมหลกัฐำนและเอกสำรซึ่งรบัรอง
ควำมถูกต้องดังต่อไปนี้  (วนัรบัสมัครต้องไม่น้อยกว่ำสำมวนั ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและต้องเป็น
ภำยหลงัประชุมรำษฎร) 

(๑) บตัรประจ ำตวัประชำชน 

(๒) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

(๓) ใบรบัรองแพทย ์ว่ำไม่เป็นโรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตรำย วณัโรคตำมส่วนต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำย โรคพษิสุรำเรื้อรงั โรคล ำไสอ้กัเสบเรื้อรงั โรคผวิหนังเรื้อรงัเป็นที่น่ำรงัเกยีจแก่ผูอ้ื่น หรอื
โรคอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงมหำดไทยซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะ
ปกครองทอ้งที ่และตอ้งออกใหไ้ม่เกนิสำมสบิวนัจนถงึวนัสมคัร 

(๔) หลกัฐำนกำรศกึษำ 

(๕) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกขนำด ๓.๕ เซนติเมตร จ ำนวน ๖ รูป ซึ่งถ่ำยมำแล้ว 
ไม่เกนิหกเดอืนนับถงึวนัสมคัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 

๒๗๕ 

ผญ. ๑ หน้ำ ๒ 

 

๔. ให้ท ำกำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนในวนัที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. .... ตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ 
ถงึเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำ (ตอ้งไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนนัน้ว่ำงลง) 

๕. กำรเพิ่มชื่อถอนชื่อให้กระท ำได้ ตัง้แต่วนัที่ ........... เดือน ............. พ.ศ. ..... จนถึง
วนัที่ ........... เดือน .............. พ.ศ. ........... ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ 
ทีว่่ำกำรอ ำเภอ ........... (วนัสุดทำ้ยของกำรเพิม่ชื่อถอนชื่อตอ้งก่อนเวลำเลอืกไม่น้อยกว่ำสำมวนั) 

๖. ก ำหนดใหม้ีกำรประชุมรำษฎร ในวนัที่ .......... เดอืน ................ พ.ศ. .... เวลำ ............ 
นำฬิกำเป็นต้นไป ณ ...........(ระบุสถำนที่ ).......... หมู่ที่  ...... ต ำบล ............ อ ำเภอ ............ 
จงัหวดั .................... เพื่อแจง้วตัถุรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเลอืก คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืก คุณสมบตัิ
ของผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืก สทิธใินกำรคดัค้ำนกำรเลือก วธิกีำรเลอืก กำรเพิ่มชื่อถอนชื่อจำกบัญชีผู้มี
สทิธเิลอืก และใหท้ีป่ระชุมเสนอชื่อรำษฎรซึง่มใิช่ผูท้ี่ประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น จ ำนวน
ไม่เกนิเจด็คน เพื่อเป็นตวัแทนใหน้ำยอ ำเภอคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ลกัษณะตอ้งหำ้มของผูส้มคัร (ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นว่ำง) 

 

จงึประกำศมำใหท้รำบโดยทัว่กนั และใหผู้ม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น ไปประชุมตำมก ำหนดเวลำ
ตำมขอ้ ๖ โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

 

ประกำศ ณ วนัที ่.............................. พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) .................................................. 
(........................................) 

นำยอ ำเภอ ............................. 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



 

 

 

ผญ. ๒ 

 

ประกำศอ ำเภอ .......................... 
เรื่อง บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ส ำหรบัหน่วยเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ....................... หมู่ที ่.............. ต ำบล ................ อ ำเภอ ........................ จงัหวดั  ..............................  
................(ระบุสถำนทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น)....................... 
บำ้นเลขที ่............................... ถงึบำ้นเลขที ่.......................... 
ถนน ............................................ ตรอก/ซอย ................................... 

 

บำ้นเลขที ่
เลขประจ ำตวั 

ประชำชน 
ชื่อตวั-ชื่อสกลุ เพศ 

วนั เดอืน ปี 

เกดิ 
ล ำดบัที ่

หลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรเลอืก 

หมำยเหต ุเลขหมำย
ของบตัร 

สถำนทีอ่อกบตัร 
ลำยมอืชื่อหรอื 
ลำยพมิพน์ิ้วมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



 

 

 

 

ผญ. ๒ หน้ำ ๒ 

 
 

บำ้นเลขที ่
เลขประจ ำตวั 

ประชำชน 
ชื่อตวั-ชื่อสกลุ เพศ 

วนั เดอืน ปี 

เกดิ 
ล ำดบัที ่

หลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรเลอืก 

หมำยเหต ุเลขหมำย
ของบตัร 

สถำนทีอ่อก
บตัร 

ลำยมอืชื่อหรอื 
ลำยพมิพน์ิ้วมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่...................... พ.ศ. .... 
(ลงชื่อ) ........................................... 

(.......................................) 
นำยอ ำเภอ .................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๗๘ 

ผญ. ๓ 
 
 
 

ใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ..................... 
หมู่ที ่.............. ต ำบล .............. อ ำเภอ ............. จงัหวดั .............. 

   
 

ล ำดบักำรยื่นใบสมคัรเลขที/่ หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร ..................................... (ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีก่รอก) 
๑. ประวตัขิองผูส้มคัร 

(๑) ชื่อ ..................................................... สญัชำติ  .................................................................................  
หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน      

(๒) เกดิวนัที ่....... เดอืน ............... พ.ศ. ............... อำยุ ............ ปี 
(๓) เกดิทีบ่ำ้น  ............................  ถนน  .............................  หมู่ที ่ ....................... ต ำบล  ........................  

อ ำเภอ  ...........................................  จงัหวดั  ........................................ 
(๔) ภูมลิ ำเนำปัจจุบนัอยู่บำ้นเลขที่  .....................................  ถนน  ....................... หมู่ที่ ..........................  

ต ำบล  ...........................................  อ ำเภอ ............................  จงัหวดั  ...................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท/์โทรสำร  ................ หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่  ....................................................  
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E – MAIL ADDRESS)  .......................................................................................  

(๕) บดิำชื่อ  ...........................................................  สญัชำติ  ....................................................................  
(๖) มำรดำชื่อ ........................................................  สญัชำติ  ....................................................................  
(๗) วุฒกิำรศกึษำ  ....................................................................................................................................  
(๘) อำชพี  ...............................................  รำยได้ต่อเดอืน  .......................................................................  
(๙) คุณสมบตัอิื่น  .....................................................................................................................................  

ขอสมคัรรบัเลอืกเป็นผู้ใหญ่บำ้น บำ้น  ...................... หมู่ที ่.................... ต ำบล  ..................................  
อ ำเภอ  ................................................ จงัหวดั  .................................... และรบัรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติสมัครรบัเลือก
เป็นผูใ้หญ่บำ้นไดต้ำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้ทุกประกำร 

ยื่น ณ วนัที ่.............................. พ.ศ. .... 
(ลงชื่อ) ....................... ผูส้มคัร 

(............................................) 
 เอกสำรครบถว้น 

 ขำดเอกสำร 
๑.  ............................................. 
๒.  ............................................ 

ลงชื่อ ........................................... เจำ้หน้ำที ่
(..........................................) 

ไดร้บัเอกสำรเพิม่เตมิ 

๑.  .............................................  
๒.  ............................................  

ลงชื่อ ........................................... เจำ้หน้ำที ่
(...........................................) 

(ปรฉีุก)  

ไดร้บัใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นของ นำย/นำง/นำงสำว  ............................................................  แลว้ 

ล ำดบักำรยื่นใบสมคัรเลขที ่........ ลงชื่อ ....................................... 
(......................................) 
วนัที ่.................... พ.ศ. .... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๗๙ 

 

ผญ. ๔ 

 
 

ประกำศอ ำเภอ ........................ 
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผูย้ ื่นใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ตำมทีป่ระกำศใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ........................ หมู่ที่ ............ ต ำบล  ............ 
อ ำเภอ ............................ จงัหวดั ................. และไดก้ ำหนดรบัสมคัรรบัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น  .......... 
หมู่ที ่................... ต ำบล .............. อ ำเภอ ............... จงัหวดั ............ ระหว่ำงวนัที ่ .......................... 
เดอืน ......................... พ.ศ. ................. ถงึวนัที ่.......... เดอืน ........................... พ.ศ.  ....  ปรำกฏว่ำ 

นำย/นำง/นำงสำว ......................................................................อำยุ  ............................ ปี 

วุฒกิำรศกึษำสงูสุด ................. เกดิวนัที ่.................. เดอืน .............. พ.ศ. ............ สญัชำต ิ.............. 
บดิำชื่อ ............................ มำรดำชื่อ ..................................... มภีูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่  ..................... 
และมชีื่อตำมหลกัฐำนทะเบยีนรำษฎร (ท.ร. ๑๔) อยู่บำ้นเลขที ่........... หมู่ที ่............ ต ำบล  .............. 
อ ำเภอ ............... จงัหวดั ............ ยำ้ยเขำ้มำอยู่เมื่อวนัที ่............... เดอืน .................... พ.ศ.  ........... 
เป็นผูย้ ื่นใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

 

จงึประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนัว่ำ หำกผูใ้ดเหน็ว่ำผูย้ ื่นสมคัรรบัเลอืกผูใ้หญ่บ้ำนรำยดงักล่ำว
ขำ้งต้น เป็นผูข้ำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ ใหย้ื่น
ค ำคดัค้ำนพร้อมเอกสำร หรือพยำนบุคคล ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในห้ำวนันับแต่วนัปิด
ประกำศนี้ 

 
 
 

รูปถ่ายขนาด 

๓.๕ เซนติเมตร 

 
 

 
 

(ชื่อ-สกุล) .................................................. 
หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร 

  ตวัเลขไทย  
  

ประกำศ ณ วนัที ่................................... พ.ศ. ..... 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๐ 

ผญ. ๕ 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบคณุสมบตัผิูส้มคัร 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรตรวจสอบคณุสมบตั ิ

เรยีน  นำยอ ำเภอ ............................. 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับใบสมัครและเอกสำรกำรสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำน  
บำ้น ..................................................  หมู่ที ่............... ต ำบล ................ อ ำเภอ ............ จงัหวดั  .................  
ของ  ..................................................  จำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสมคัร เมื่อวนัที่ ............ เดอืน  ...............................  
พ.ศ. ................ และไดต้รวจสอบแลว้ มคีวำมเหน็ว่ำ  .................................................................  (ชื่อผูส้มคัร) 

 มคีุณสมบตัคิรบถว้น  ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม 

 ขำดคณุสมบตั ิ  มลีกัษณะตอ้งหำ้ม 
 ยงัไมม่พียำนหลกัฐำนแน่ชดัว่ำขำดคณุสมบตั ิ

..........(อธบิำยและยกเหตุผลหรอืพยำนหลกัฐำนเอกสำรสนับสนุนควำมเห็น) ................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
รำยละเอยีดตำมรำยงำนสอบสวนและเอกสำรทีส่่งมำพรอ้มนี้ จ ำนวน ........ แผ่น (ถำ้ม)ี 
ลงชื่อ .................................ประธำนกรรมกำร ลงชื่อ .................................กรรมกำร 

ลงชื่อ .................................กรรมกำร ลงชื่อ .................................กรรมกำร 

ลงชื่อ .................................กรรมกำร ลงชื่อ .................................กรรมกำร 

ลงชื่อ .................................กรรมกำร ลงชื่อ .................................กรรมกำร 

ลงชื่อ .................................กรรมกำร ลงชื่อ .................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ค ำสัง่นำยอ ำเภอ 

ไดพ้จิำรณำแลว้   เหน็ดว้ย 

 ไม่เหน็ดว้ย 

เพรำะ .......................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

จงึเหน็ว่ำ นำย / นำง / นำงสำว ..................................................................................................  
 เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ เป็นผูข้ำดคุณสมบตั ิสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น บำ้น  ............................................  
หมู่ที ่................. ต ำบล .................... อ ำเภอ ............... จงัหวดั ............... 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................... 
(.........................................) 
นำยอ ำเภอ ............................ 
วนัที ่........................ พ.ศ. .... 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๑ 

ผญ. ๖ 
 
 
 
 

ประกำศอ ำเภอ ........................ 
เรื่อง บญัชรีำยชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 

บำ้น .............. หมู่ที ่................ ต ำบล .............. 
   

 

ตำมทีไ่ดม้ผีูย้ ื่นใบสมคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ..................... หมู่ที ่........... ต ำบล  ................   
อ ำเภอ ........................................  และบดันี้ไดเ้สรจ็สิน้กำรรบัสมคัรแลว้ นัน้ จงึขอประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัว่ำ  
บุคคลดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น  บำ้น ...................... หมู่ที ่...................... ต ำบล ..............  
อ ำเภอ ................. จงัหวดั .............. 

 

หมำยเลขประจ ำตวั 

ผูส้มคัร 
ชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๒ 

ผญ. ๗ 

 
 
 
 

ประกำศอ ำเภอ ......................... 
เรื่อง ผลกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นกรณีไม่ตอ้งท ำกำรเลอืก 

   
 

ตำมประกำศอ ำเภอ ................................... ลงวนัที ่.......... เดอืน .................... พ.ศ.  ........  
ก ำหนดใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ....... หมู่ที ่........... ต ำบล .......... ในวนัที ่......... เดอืน  ...............  
พ.ศ. ............. ณ .....(ระบุสถำนที)่...... หมู่ที ่......... ต ำบล .......................... อ ำเภอ ....................  และ 

ก ำหนดวนัรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่......... เดอืน ............ พ.ศ. ..... ถงึวนัที ่...... เดอืน .......... พ.ศ.  ...... นัน้ 

 

บดันี้ พน้ก ำหนดระยะเวลำรบัสมคัรแลว้ ปรำกฏว่ำมผีูส้มคัรเพยีงคนเดยีว  ........ ....(หรอืมผีูผ้่ำน 

กำรตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มคนเดยีว).... คอื นำย/นำง/นำงสำว  ............................................................ 
อยู่บำ้นเลขที ่................. หมู่ที ่........... ต ำบล ..................... อ ำเภอ ........... จงัหวดั  .......................... 

 

ฉะนัน้ จงึถอืว่ำ นำย/นำง/นำงสำว  ...................................................................  ไดร้บัเลอืก 

เป็นผูใ้หญ่บ้ำน บ้ำน ............... หมู่ที่ ............... ต ำบล .............. อ ำเภอ ............... จงัหวดั ............... 
นับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอมคี ำสัง่แต่งตัง้เป็นตน้ไป 

 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๓ 

ผญ. ๘ 

 
 
 

ค ำสัง่อ ำเภอ ......................... 
ที ่......./.................. 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรเลอืกและเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๒ (๖) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
กำรเลือกผู้ ใหญ่ บ้ ำน  พ .ศ . ...... จึงแต่ งตั ้งบุคคลดังต่ อไปนี้  ป ฏิบัติห น้ ำที่ ในกำรเลือกผู้ ใหญ่ บ้ำน 
บำ้น .................... หมู่ที ่.................... ต ำบล ........................... อ ำเภอ ......................... จงัหวดั  ....................  
ในวนัที ่............... เดอืน .................. พ.ศ. ............. ณ ..............(ระบุสถำนที)่.............. ดงันี้ 

ก. คณะกรรมกำรเลอืก 

๑.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  ประธำนกรรมกำร 

๒.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๓.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๔.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๕.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๖.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๗.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๘.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๙.  ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๑๐.  ............................................. ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร 

๑๑ ............................................... ต ำแหน่ง  ......................................  กรรมกำร (ก ำนัน/ผูใ้หญ่บำ้น) 
ข. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

๑.  ...............................................  
๒.  ...............................................  
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. ............. 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่............ เดอืน ............. พ.ศ. ..... จนเสรจ็สิน้กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๔ 

 
 

ผญ. ๙ 

 

ค ำสัง่อ ำเภอ ......................... 
ที ่............/ ................ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๒ (๗) และข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 

กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. .......... จงึแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตัแิละ 

ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่ในกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น  .................. 
หมู่ที ่............... ต ำบล ..............อ ำเภอ ......................... จงัหวดั ........................... ในวนัที ่ .............. 
เดอืน .................. พ.ศ. .... ณ .....(ระบุสถำนที)่...... ดงันี้ 

๑. ...............................................................................  ประธำนกรรมกำร 

๒. ..............................................................................  กรรมกำร 

๓. ..............................................................................  กรรมกำร 
๔. ..............................................................................  กรรมกำร 
๕. ...............................................................................  กรรมกำร 
๖. ...............................................................................  กรรมกำร 
๗. ..............................................................................  กรรมกำร 
๘................................................................................  กรรมกำร 
๙. ...............................................................................  กรรมกำร 
๑๐. ............................................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้ผู ้ได้รบัแต่งตัง้ปฏิบัต ิหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมคัร 
รบัเลือกเป็นผูใ้หญ่บำ้น ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. .... 
 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่............. เดอืน ..................... พ.ศ. .... 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๕ 

ผญ. ๑๐ 

บนัทกึรำยงำนกำรประชุมรำษฎร 

บำ้น .......... หมู่ที ่................. ต ำบล ........................  
อ ำเภอ ................. จงัหวดั .............. 

วนัที ่.......... เดอืน ......................... พ.ศ. ........ 
ณ ................................. 

   
 

ผูม้ำประชุม 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

๑. ...................................  
๒. ................................... 
๓. ................................... 
๔. ................................... 
๕. ................................... 
๖. ................................... 
๗. ................................... 
๘. ................................... 
๙. ................................... 
๑๐. ................................. 
๑๑. ................................. 
๑๒. ................................. 
๑๓. ................................. 
 
 

  

ผูไ้ม่มำประชุม 
๑. ................................... 
๒. ................................... 
๓. ................................... 
๔. ................................... 
๕. ................................... 

ฯลฯ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๖ 

ผญ. ๑๐ หน้ำ ๒ 

เริม่ประชุมเวลำ ............. น. 
   

ระเบยีบวำระที ่๑ เรื่องทีป่ระธำนแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
ประธำน (๑) ประกำศอ ำเภอ ............. เรื่องกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้นลงวนัที ่.................................... 

เดอืน .......... พ.ศ. ...... (ระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัประกำศอ ำเภอ)................................ 
................................................................................................................................. 
(๒) วิธีเลือกผู้ใหญ่บ้ำน ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน 
พ.ศ. ...... (ระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัค ำชีแ้จงรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรเลอืก กบัขัน้ตอน
วธิกีำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน รวมทัง้เรื่องกำรสรำ้งกำรยอมรบัในเรื่องรูแ้พ ้รู้ชนะ รูอ้ภยั ฯลฯ 
และใหร้ำษฎรเสนอชื่อผูส้มควรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ)…………………….. 

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

................................................................................................................................. 
ทีป่ระชุม/ 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม (ระบุชื่อ) 

..............(ระบุว่ำมีผู้เข้ำประชุมซักถำมว่ำอย่ำงไรหรือไม่ และได้ตอบข้อซักถำมว่ำ
อย่ำงไร ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเขำ้ใจดแีลว้ และรบัทรำบน ำไปปฏบิตัติ่อไป)………………………… 

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

................................................................................................................................. 
ระเบยีบวำระที ่๒ เรื่องกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ ำน บ้ำน ......... ...... หมู่ที่  ...... ......... ต ำบล ......... .....

อ ำเภอ ............... จงัหวดั ............... 
ประธำน ..............(ให้ผู้มีสทิธิเลือกที่เข้ำร่วมประชุมเสนอชื่อผู้มีสทิธิเลือกผู้สมควรได้รบักำร

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้ม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสีค่น
แต่ไม่เกนิเจด็คน)....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

ทีป่ระชุม/ 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม (ระบุชื่อ) 

...................................... ล ำดบัรำยละเอียดของกำรประชุมตำมเหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้น 
พรอ้มทัง้บนัทกึผลกำรประชุมแลว้แต่กรณี ดงันี้ 
๑. กรณีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมเสนอชื่อผูม้สีทิธเิลอืกทีส่มควรไดร้บักำรแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคนครบถ้วนแล้ว ให้
ระบุว่ำผู้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อ มีผู้มีสทิธิเลือกคนใดให้กำรรบัรองจ ำนวนสองคน และ
ให้ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู ้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อดงักล่ำว (ให้ระบุชื่อ  – ที่อยู่) ได้รบั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

๒. กรณีมผีูเ้สนอชื่อผูม้สีทิธเิลอืกได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบเกนิเจด็คน 
ให้ระบุว่ำมีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเสนอชื่อผู้มีสิทธิเลือกคนใดเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
จำกนัน้นำยอ ำเภอต้องด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๘ อย่ำงไร โดยจดัให้มีกำรออกเสยีงโดย
เปิดเผย ตำมหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ อย่ำงไร ผลกำรออกเสยีงปรำกฏว่ำผู้มสีทิธเิลอืกผูใ้ด 
ไดร้บัคะแนนสงูสุดล ำดบัหนึ่งถงึเจด็ ใหน้ำยอ ำเภอแต่ตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๗ 

ผญ. ๑๐ หน้ำ ๓ 

 ถ้ำมผีูไ้ด้รบัคะแนนต่อจำกผู้ได้คะแนนสูงสุดตำมล ำดบั มีคะแนนเท่ำกนัหลำยคนเกิน
เจ็ดคนให้บุคคลดังกล่ำวจบัสลำกให้เหลือจ ำนวนรวมทัง้หมดไม่เกินเจ็ดคนเพื่อให้
นำยอ ำเภอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

๓. กรณีไม่มผีูป้ระสงค์จะเป็นกรรมกำรตรวจสอบหรอืมแีต่ไม่ถงึสีค่น ให้บนัทกึไว้และ
ให้นำยอ ำเภอพิจำรณำแต่งตัง้ผู้มสีทิธิเลือกเป็นกรรมกำรตรวจสอบให้ครบสีค่นตำม
หมวด ๓ 

ระเบยีบวำระที ่๓ เรื่องอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
ประธำน ................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................. 
ทีป่ระชุม ................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................. 
เลกิประชุม เวลำ ............... น. 

 
ลงชื่อ ................................... ผูจ้ดรำยงำนกำรประชมุ 

(..................................) 
ลงชื่อ .................................... ผูต้รวจรำยงำนกำรประชมุ 

(..................................) 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๘ 

ผญ. ๑๑ 

บนัทกึเหตุกำรณ์กำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

เขยีนที ่................................. 
วนัที ่............ เดอืน .................... พ.ศ. ................. 

 

๑. ในกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น .......... หมู่ที ่.............. ต ำบล .............. อ ำเภอ  ..................  
เริม่ตัง้แต่เวลำ ................... นำฬิกำ จนถงึเวลำ ............... นำฬกิำ มรีำษฎรมสีทิธเิลอืกมำใชส้ทิธเิลอืก
ผูใ้หญ่บำ้น  จ ำนวน .............. คน จำกจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้นทัง้หมด ........... คน 

๒. กำรประชุมลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้ำนครัง้นี้ปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้ำนที่ผ่ำน
ตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้ม จ ำนวน ............ คน ดงันี้ 

๒.๑ นำย/นำง/นำงสำว ............................................... เลขประจ ำตวั  ........................ 
อยู่บำ้นเลขที ่หมู่ที ่........................ ต ำบล ............................... 

๒.๒ นำย/นำง/นำงสำว ............................................... เลขประจ ำตวั  ........................ 
อยู่บำ้นเลขที ่หมู่ที ่........................ ต ำบล............................... 

๒.๓ นำย/นำง/นำงสำว ............................................... เลขประจ ำตวั  ........................ 
อยู่บำ้นเลขที ่หมู่ที ่........................ ต ำบล............................... 

ฯลฯ 

 

๓. บนัทกึเหตุกำรณ์ 

ก่อนกำรลงคะแนน/ระหว่ำงกำรลงคะแนน/ภำยหลังกำรลงคะแนน ถ้ำมีเหตุกำรณ์
ตำมระเบียบข้อ ๒๓ ข้อ ๒๗ วรรคสอง ข้อ ๕๔ ข้อ ๕๗ วรรคสองและวรรคสำม ข้อ ๖๐ วรรคสอง  
ข้อ ๖๑ (๔)  ข้อ ๖๒ ข้อ ๖๓ ข้อ ๖๔ (๒) ข้อ ๖๕ วรรคสำม ข้อ ๗๗ วรรคสำม ข้อ ๗๙ (๕) และ
ข้อ ๘๕ ให้บันทึกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ด้วย 

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



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๘๙ 

ผญ. ๑๑ หน้ำ ๒ 

 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         (.................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๐ 

 
 

ผญ. ๑๒ 
 
 

ประกำศอ ำเภอ ....................... 
เรื่อง เปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกผูใ้หญบ่้ำน 

   
 

ตำมประกำศอ ำเภอ  .............................................  ลงวนัที ่........ เดอืน ........................... พ.ศ. .... 
ก ำหนดวนัเลอืกผูใ้หญ่ บำ้น ..................... หมู่ที ่.... ........ ต ำบล ............................ อ ำเภอ .............................. 
จงัหวดั .................... ในวนัที ่............ เดอืน ................. พ.ศ. .... ณ ..........(ระบุสถำนที)่........... หมู่ที ่ .............  
ต ำบล ............... อ ำเภอ ............................. จงัหวดั ............................. นัน้ 

 

เนื่องจำกไดเ้กดิ............................................................................................................................  
(ระบุเช่น สำธำรณภยั เหตุสดุวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัมอิำจหลกีเลีย่งได)้ ...............................................  
 ....................................................................................................................................................................  
อนัเป็นเหตุท ำใหก้ำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นนี้ไม่สำมำรถกระท ำได ้
 

ฉะนัน้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลือก 

ผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. ...... จงึก ำหนดเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นแห่งใหม่ ณ .....(ระบุสถำนที)่ ..............................  
บำ้น .......................... หมู่ที ่........................ ต ำบล ........................... อ ำเภอ .......................... จงัหวดั  ..........  

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



 

๒๙๑ 

ผญ. ๑๓ 
แบบกรอกคะแนน 

ในกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
เมื่อวนัที ่.................... เดอืน ........................ พ.ศ. ..................... 

ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ........... หมู่ที ่...... ต ำบล ............. อ ำเภอ ........... จงัหวดั ............. 
 

หมำยเลข 
ประจ ำตวั 

ชื่อ – สกุล 

ผูส้มคัร 

ช่องกรอกคะแนน รวม 

คะแนน ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
                       

                       

                       

                       

รวมจ ำนวนคะแนน = บตัรที่ลงคะแนน (บตัรด)ี 
บตัรทีไ่ม่ประสงค์ลงคะแนน                      

บตัรเสยี                      

รวมจ ำนวนบตัร = บตัรทีล่งคะแนน (บตัรด)ี + บตัรที่ไม่ประสงคล์งคะแนน + บตัรเสยี 
(ลงชื่อ).................................ประธำนกรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 
        (.................................) 

(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        (.................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๒ 

ผญ. ๑๔ 
 
 
 

ประกำศอ ำเภอ ..................... 
เรื่อง ผลกำรนับคะแนน 

   
 

ตำมประกำศอ ำเภอ ...................... ลงวนัที่ .......... เดือน ........ พ.ศ. .... ก ำหนดให้ 
เลือกผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำน ............... หมู่ที่ ........... ต ำบล ................... อ ำเภอ ................. จงัหวดั ...................  
ในวนัที ่................ เดอืน ................. พ.ศ. .... นัน้ 

ในกำรลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ปรำกฏผลดงันี้ 
๑. จ ำนวนผูม้สีทิธลิงคะแนน ................. คน 

๒. จ ำนวนผูม้สีทิธไิดท้ ำกำรลงคะแนน ................ คน 

๑) บตัรด ี.................. ฉบบั 

๒) บตัรดทีีไ่ม่ประสงคล์งคะแนน ....................... ฉบบั 

๓) บตัรเสยี ......................... ฉบบั 

๓. ผลกำรลงคะแนนของผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมหมำยเลขประจ ำตวั ดงันี้ 
 

ล ำดบัที่ 
ชื่อ-สกุล 

ผูส้มคัร 

หมำยเลข
ประจ ำตวั 

ไดค้ะแนน หมำยเหตุ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๓ 

ผญ. ๑๔ หน้ำ ๒ 

 
 

จึงเป็นอันว่ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................................
หมำยเลขประจ ำตัว .................................. ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำน ......................... หมู่ที่ ................... 
ต ำบล .................. อ ำเภอ ........................... จังหวดั ........................ ได้รบัคะแนนสูงสุดในกำร
ลงคะแนนเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น ................................ 

 

จงึประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่.......................................... พ.ศ. ......... 
 

(ลงชื่อ).................................ประธำนกรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ).................................กรรมกำร 

        (.................................) 
(ลงชื่อ)................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        (.................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  ในกรณีที่มีผู้ได้รบัคะแนนเท่ำกัน ให้เปลี่ยนข้อควำมในวรรคท้ำยเป็น “ในกำรลงคะแนนเลือก
ผูใ้หญ่บำ้นปรำกฏว่ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................... หมำยเลขประจ ำตวั  ...................................................  
และ นำย/นำง/นำงสำว ......................................... หมำยเลขประจ ำตวั ................................. ได้รบัคะแนน
สงูสุดเท่ำกนั จงึใหใ้ชว้ธิจีบัสลำกผลกำรจบัสลำกปรำกฏว่ำ นำย/นำง/นำงสำว  ......................................  
หมำยเลขประจ ำตวั .................... อยู่บำ้นเลขที ่................... หมู่ที ่............... ต ำบล  ...........................  
อ ำเภอ ................................. จบัสลำกไดเ้ป็นผูใ้หญ่บำ้น” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๔ 

ผญ. ๑๕ 

รำยงำนผลกำรนบัคะแนน 
   

 

เรื่อง  ผลกำรนบัคะแนน 

เรยีน  นำยอ ำเภอ ..................... 
ตำมประกำศอ ำเภอ .............................. ลงวนัที่ ............ เดอืน ........... พ.ศ. .... ก ำหนดให้เลอืก 

ผูใ้หญ่บำ้น บำ้น .......... หมู่ที ่............ ต ำบล .................. อ ำเภอ ................. จงัหวดั ............ ในวนัที ่............. 
เดอืน ................. พ.ศ. .... นัน้ 

 

ในกำรลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ปรำกฏผลดงันี้ 
๑. จ ำนวนผูม้สีทิธลิงคะแนน ................. คน 

๒. จ ำนวนผูม้สีทิธไิดท้ ำกำรลงคะแนน ................ คน 

๑) บตัรด ี.................. ฉบบั 

๒) บตัรดทีีไ่มป่ระสงคล์งคะแนน ....................... ฉบบั 

๓) บตัรเสยี ......................... ฉบบั 

๓. ผลกำรลงคะแนนของผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้นตำมหมำยเลขประจ ำตวั ดงันี้ 
 

ล ำดบัที ่ ชื่อ-สกุล หมำยเลขประจ ำตวั ไดค้ะแนน หมำยเหต ุ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๕ 

ผญ. ๑๕ หน้ำ ๒ 
 

จงึเป็นอนัว่ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................. หมำยเลขประจ ำตวั ......................... ผูใ้หญ่บำ้น 
บำ้น ........................ หมู่ที ่.............................. ต ำบล ..................................... อ ำเภอ .................................... 
จงัหวดั ................................. ไดร้บัคะแนนสงูสุดในกำรลงคะแนนเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น ................ 

 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         (.................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  ในกรณีที่มีผูไ้ด้รบัคะแนนเท่ำกนั ให้เปลี่ยนข้อควำมในวรรคท้ำยเป็น “ในกำรลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้ำน
ปรำกฏวำ่ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................ หมำยเลขประจ ำตวั  ........................................................  
และ นำย/นำง/นำงสำว ......................................... หมำยเลขประจ ำตวั ................................. ได้รบัคะแนนสูงสุด
เท่ำกนั จงึใหใ้ชว้ธิจีบัสลำกผลกำรจบัสลำก ผลกำรจบัสลำกปรำกฏวำ่ นำย/นำง/นำงสำว  ..................................  
หมำยเลขประจ ำตวั .................... อยู่บำ้นเลขที ่................... หมู่ที ่............... ต ำบล  .......................................  
อ ำเภอ ................................. จบัสลำกไดเ้ป็นผูใ้หญ่บำ้น” 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๖ 

 

ผญ. ๑๖ 

 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรเลอืก 

เรื่อง  งดลงคะแนนผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ตำมประกำศอ ำเภอ ..................... ลงวนัที ่............ เดอืน ................ พ.ศ. .... ได้ก ำหนดวนั
เลอืกผูใ้หญ่บ้ำน บำ้น ................... หมู่ที ่...... ต ำบล ........... ในวนัที ่....... เดอืน ................ พ.ศ. .......
ณ ......(ระบุสถำนที)่...... หมู่ที ่............. ต ำบล ................. อ ำเภอ ................... จงัหวดั  ................ นัน้ 

 

เนื่องจำกไดเ้กดิ ................................................................................................................. 
(ระบุเช่น สำธำรณภยั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัมอิำจหลกีเลีย่งได)้ ..................................  
 ...........................................................................................................................................................  
อนัเป็นเหตุท ำใหก้ำรลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้นนี้ไม่สำมำรถกระท ำได ้

 

ฉะนัน้ อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๖๑ แห่งระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลอืก
ผูใ้หญ่บ้ำน พ.ศ. ...... และค ำสัง่อ ำเภอ ............ ที ่......../........ ลงวนัที ่....... เดอืน ................. พ.ศ. .... 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรเลอืก จงึประกำศงดกำรลงคะแนนกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ณ ที่เลอืกผูใ้หญ่บำ้น 
บำ้น  ................  หมู่ที ่................. ต ำบล .......................... อ ำเภอ .................... จงัหวดั .................... 

 

ประกำศ ณ วนัที ่........................ พ.ศ. .... 
 
 

(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         (.................................) 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๗ 

 
 

ผญ. ๑๗ 
 

ประกำศอ ำเภอ ............................. 
เรื่อง  วนัลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

   
 

ตำมประกำศอ ำเภอ .............................. ลงวนัที ่................ เดอืน ................... พ.ศ.  .........  
ก ำหนดใหม้กีำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ............. หมู่ที ่...... ต ำบล ........... อ ำเภอ ............. จงัหวดั  ........  
และประกำศคณะกรรมกำรเลอืก ลงวนัที่ ......... เดอืน .......... พ.ศ. ......... ไดป้ระกำศงดลงคะแนนเลอืก
ผูใ้หญ่บำ้น บำ้น .......... หมู่ที ่........... ต ำบล .............. อ ำเภอ .................... จงัหวดั ..................... 

 

ฉะนัน้ อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๘๒ แห่งระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลอืก
ผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. ...... จงึก ำหนดวนัลงคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหม่ ในวนัที ่...... เดอืน ........... พ.ศ. ..... 
ตัง้แต่เวลำ .......... นำฬิกำ ถงึเวลำ ....... นำฬิกำ ณ ........(ระบุสถำนที่)........ หมู่ที่ ...........ต ำบล ............ 
อ ำเภอ .............. จงัหวดั .................. 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๒๙๘ 

 
 

ผญ. ๑๘ 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรเลอืก 

เรื่อง  งดนับคะแนน 
   

 

ตำมประกำศอ ำเภอ .................................... ลงวนัที ่.............. เดอืน .............................. พ.ศ.  ......  
ก ำหนดใหเ้ลอืกผูใ้หญบ่ำ้น บำ้น ............. หมู่ที ่........ ต ำบล ............ อ ำเภอ ....... ในวนัที ่.......... เดอืน ............ 
พ.ศ. .... ณ .......(ระบุสถำนที)่......... หมูท่ี ่............ ต ำบล ............... อ ำเภอ .................... จงัหวดั  ..............  นัน้ 

 

เนื่องจำกไดเ้กดิ............................................................................................................................  
(ระบุเช่น สำธำรณภยั เหตุสดุวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัมอิำจหลกีเลีย่งได้) ...............................................  
 ....................................................................................................................................................................  
อนัเป็นเหตุท ำใหก้ำรนับคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน ณ ทีเ่ลอืกผู้ใหญ่บำ้นนี้ ไม่สำมำรถกระท ำไดห้รอืไม่สำมำรถนับคะแนนได้
จนเสรจ็สิน้ 

 

ฉะนัน้ อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๘๐ แห่งระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน 
พ.ศ. .... และค ำสัง่อ ำเภอ .......................... ที ่......../........ ลงวนัที่ ............ เดอืน ............................. พ.ศ. .... 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมตรวจสอบ จงึประกำศงดนบัคะแนนกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น ณ ทีเ่ลอืกผูใ้หญบ่ำ้น บำ้น  .......  
หมู่ที ่......... ต ำบล ............. อ ำเภอ .............. จงัหวดั ................ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่............................. พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         (.................................) 
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๒๙๙ 

ผญ. ๑๙ 
 
 
 

ประกำศอ ำเภอ .................. 
เรื่อง ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่บัคะแนน 

เลอืกผูใ้หญ่บำ้นใหม ่
   

 

ตำมประกำศอ ำเภอ ............................ ลงวนัที ่............ เดอืน ......................... พ.ศ.  .....................  
ก ำหนดวนัเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ......................... หมู่ที ่.............. ต ำบล .............. อ ำเภอ  ..........  จงัหวดั ......... 
ในวนัที ่................................  เดอืน ..................... พ.ศ. ............ และไดป้ระกำศคณะกรรมกำรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

ลงวนัที ่............ เดอืน ............. พ.ศ. ............ ไดป้ระกำศงดนบัคะแนนเลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ........... หมู่ที ่........  
ต ำบล .............. อ ำเภอ ................. จงัหวดั ........................ นัน้ 

 

ฉะนัน้ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๘๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน 
พ.ศ. ..... จงึก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกผูใ้หญบ่ำ้นใหม่ ในวนัทีใ่นวนัที ่........ เดอืน  .................  
พ.ศ. ...... ตัง้แตเ่วลำ .............. นำฬกิำ ถงึเวลำ...............นำฬกิำ ณ .......(ระบสุถำนที)่......... หมู่ที ่ ...................  
ต ำบล ........... อ ำเภอ .................. จงัหวดั .................. 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่..................................................... พ.ศ. .... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
(.....................................................) 
นำยอ ำเภอ ...................................... 
ประทบัตรำประจ ำต ำแหน่งเป็นส ำคญั 
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๓๐๐ 

ผญ. ๒๐ 
ป้ำยส ำหรบัปิดช่องหย่อนบตัรเลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 
 
 
 

ทีเ่ลอืกผูใ้หญ่บำ้น บำ้น ................... ณ .....(ระบุสถำนที)่………. หมู่ที ่....... ต ำบล ....... 
อ ำเภอ ......................... จงัหวดั .................. 
เมื่อวนัที ่.................. เดอืน ................... พ.ศ. .... 

 
 
 

 
(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................. กรรมกำร 

         (.................................) 
(ลงชื่อ) ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         (.................................) 
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๓๐๑ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรเป็นกรรมกำรหมู่บำ้น กำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ และมำตรำ ๒๘ ตร ีแห่งพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที ่
(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดั
สทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๘ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบียบนี้เรยีกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรเป็น
กรรมกำรหมู่บำ้น กำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒๕๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
หมู่บำ้น พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๒) ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้กรรมกำรหมู่บ้ำน
ผูท้รงคุณวุฒ ิพ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๓) ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
หมู่บำ้น (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ที่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้
ระเบยีบนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจ
ตคีวำมวนิิจฉยัปัญหำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 

 
๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๑๐๗ ง/หน้ำ ๖/๒๖ มถิุนำยน ๒๕๕๑ 
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๓๐๒ 

หมวด ๑ 

กำรเป็นกรรมกำรหมูบ่ำ้นของผูน้ ำกลุ่มในหมู่บำ้น 

   
 

ขอ้ ๕  ในหมวดนี้ 
“กลุ่ม” หมำยควำมรวมถงึ องคก์รในหมู่บำ้นหรอืกลุ่มอำชพี 

“กลุ่มบ้ำน” หมำยควำมว่ำ บ้ำนเรอืนที่ตัง้อยู่ในบรเิวณเดียวกนัเป็นกลุ่มย่อย
ภำยในหมู่บ้ำน โดยอำจแบ่งตำมสภำพภูมิประเทศ ประวตัิควำมเป็นมำ วัฒนธรรม
ประเพณี หรอืระบบเครอืญำติ และให้หมำยควำมรวมถงึ คุ้มบ้ำน เขตบ้ำน บ้ำนจดัสรร 
หรอืทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบักลุ่มบำ้น 

“กลุ่มอำชีพ” หมำยควำมว่ำ กลุ่มที่มีกำรจดัตัง้ขึ้นมำโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในกำรประกอบอำชพี เพิม่พนูรำยไดห้รอืกำรพฒันำอำชพี 

“กลุ่มกจิกรรม” หมำยควำมว่ำ กลุ่มทีม่กีำรจดัตัง้ขึ้นมำโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อประโยชน์ของสมำชิกในกลุ่มหรอืเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

“ผูน้ ำ” หมำยควำมวำ่ บุคคลซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน หรอืหวัหน้ำของกลุ่ม และ
หมำยควำมรวมถงึผูแ้ทนดว้ย 

“ผูแ้ทน” หมำยควำมว่ำ บุคคลทีผู่น้ ำของกลุ่มมอบหมำย หรอืในกรณีทีก่ลุ่มใด
ไม่มผีูน้ ำใหก้ลุ่มประชุมเลอืกสมำชกิของกลุ่มเป็นผูแ้ทน 

 

ขอ้ ๖  ผูน้ ำของกลุ่มดงัต่อไปนี้ เป็นกรรมกำรหมู่บำ้นโดยต ำแหน่ง 

(๑) กลุ่มบำ้น ตำมประกำศของนำยอ ำเภอ 

(๒) กลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมที่มำจำกกำรรวมตัวกันของสมำชิก ซึ่งตัง้ขึ้นตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสัง่ของทำงรำชกำร ตำมที่กระทรวงมหำดไทย
ประกำศ 

(๓) กลุ่มอำชพี หรอืกลุ่มกจิกรรมทีม่ำจำกกำรรวมตวักนัของสมำชกิ หรอืตัง้ขึน้
เพื่อด ำเนินกจิกรรมร่วมกนัระหว่ำงสมำชกิภำยในกลุ่ม และตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นกลุ่มทีม่สีมำชกิไม่น้อยกว่ำยีส่บิคน 

(ข) สมำชกิของกลุ่มไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง มภีูมลิ ำเนำในหมู่บำ้น 

(ค) เป็นกลุ่มทีม่กีำรด ำเนินกจิกรรมในหมู่บำ้น อย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
หกเดอืน 
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๓๐๓ 

(ง) เป็นกลุ่มที่มีกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ชดัเจน และต้องเกิดจำกสมำชิก
ร่วมกนัก ำหนด 

ทัง้นี้ นำยอ ำเภออำจพจิำรณำยกเวน้ลกัษณะตำม (ก) ได ้ในกรณีทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๗  ให้นำยอ ำเภอจดัท ำประกำศจ ำนวนและรำยชื่อของกลุ่มบ้ำนตำมขอ้ ๖ (๑) 
ในแต่ละหมู่บ้ำนปิดประกำศให้รำษฎรในหมู่บ้ำนทรำบ โดยในกลุ่มบ้ำนหนึ่ งให้
ประกอบด้วยบ้ำนเรอืนจ ำนวนสิบห้ำถึงยี่สิบหลงัคำเรอืนโดยประมำณ เว้นแต่ในกรณี
จ ำเป็นนำยอ ำเภออำจก ำหนดใหม้จี ำนวนบำ้นเรอืนมำกหรอืน้อยกว่ำทีก่ ำหนดไวน้ี้กไ็ด ้

 

ข้อ ๘  ให้ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มกิจกรรมที่มีคุณสมบัติ 
ตำมข้อ ๖ (๓) เสนอชื่อกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มกิจกรรมให้นำยอ ำเภอพิจำรณำ โดยให้
นำยอ ำเภอแต่งตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
เพื่อท ำหน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบคุณสมบตั ิ

ให้นำยอ ำเภอจัดท ำบัญชีรำยชื่อกลุ่มอำชีพหรอืกลุ่มกิจกรรมตำมข้อ ๖ (๓)  
ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบแลว้ ปิดประกำศใหร้ำษฎรในหมู่บำ้นทรำบ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อได้มปีระกำศตำมขอ้ ๗ แล้ว ให้ตวัแทนครวัเรอืนในกลุ่มบ้ำนเลอืก
บุคคลในกลุ่มบำ้นคนหนึ่งเป็นผูน้ ำกลุ่มบำ้นในคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

ผูน้ ำกลุ่มบำ้นตอ้งมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

ผูน้ ำกลุ่มบำ้นมหีน้ำทีช่่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของผูใ้หญ่บำ้น ตำมที่ผูใ้หญ่บำ้น
มอบหมำย 

 

ข้อ ๑๐  ให้ก ลุ่มตำมข้อ ๖ เลือกสมำชิกของกลุ่มคนหนึ่ งเป็นผู้แทนใน
คณะกรรมกำรหมู่บำ้น โดยอำจเลอืกจำกผูน้ ำหรอืสมำชกิทีก่ลุ่มเหน็สมควรกไ็ด ้

ผูไ้ดร้บัเลอืกตำมวรรคหนึ่งตอ้งมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อผูใ้ดไดร้บัเลอืกจำกกลุ่มตำมขอ้ ๙ หรอืขอ้ ๑๐ ใหแ้จง้ผูใ้หญ่บำ้นทรำบ 

ให้ผู้ใหญ่บ้ำนรำยงำนผู้ได้รบัเลือกตำมวรรคหนึ่งไปยงันำยอ ำเภอเพื่อจดัท ำ
ทะเบียนและออกหนังสือส ำคัญไว้เป็นหลักฐำน และจัดท ำประกำศรำยชื่อกรรมกำร
หมู่บำ้นโดยต ำแหน่ง ปิดประกำศใหร้ำษฎรในหมู่บำ้นทรำบ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๓๐๔ 

ขอ้ ๑๒  กำรเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยต ำแหน่งของผู้น ำกลุ่มในหมู่บ้ำนสิ้นสุดลง
เมื่อมกีำรเลอืกผูน้ ำตำมขอ้ ๙ หรอืขอ้ ๑๐ ขึน้ใหม่ 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งแล้ว กำรเป็นกรรมกำรหมู่บำ้นโดย
ต ำแหน่งของผูน้ ำกลุ่มในหมู่บำ้นตอ้งสิน้สุดลง ดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขำดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) ตำย 

(๓) เมื่อนำยอ ำเภอมปีระกำศให้กลุ่มตำมขอ้ ๖ (๑) หรอื (๓) สิน้สุดสภำพของ
กำรเป็นกลุ่มหรอืขำดคุณสมบตัขิองกำรเป็นกลุ่ม 

 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่กลุ่มหรือองค์กรตำมข้อ ๖ ถูกยุบ เลิก หรือไม่มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลำเกินหนึ่งปี ให้ถือว่ำสิ้นสุดสภำพของกำรเป็นกลุ่ม หรือขำด
คุณสมบตัขิองกำรเป็นกลุ่ม และใหก้รรมกำรหมู่บำ้นรำยงำนใหน้ำยอ ำเภอประกำศตำมขอ้ ๘ 

 

หมวด ๒ 

กรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิ

   
 

ขอ้ ๑๔  ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเลือก

กรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิ

“วนัประชุม” หมำยควำมว่ำ วนัประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิ

“กำรประชุม” หมำยควำมว่ำ กำรประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิ

“ปลัดอ ำเภอประจ ำต ำบล” หมำยควำมว่ำ ปลัดอ ำเภอที่นำยอ ำเภอมีค ำสัง่
แต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบประจ ำต ำบล 

 

ขอ้ ๑๕  กำรประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นำยอ ำเภอจดัท ำ
ประกำศก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีใ่นกำรประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒ ิ
ปิดประกำศและประชำสมัพนัธ์ใหร้ำษฎรในหมู่บ้ำนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนัก่อน
วนัประชุม 

 

ขอ้ ๑๖  ในกำรประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒ ิใหม้คีณะกรรมกำร
ประกอบดว้ยผูใ้หญ่บำ้นเป็นประธำน ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรเลอืก 
และใหน้ำยอ ำเภอแต่งตัง้ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบล ขำ้รำชกำรในอ ำเภอหนึ่งคน และก ำนัน
หรอืผูใ้หญ่บำ้น ในอ ำเภอนัน้หนึ่งคน เป็นทีป่รกึษำและท ำหน้ำทีส่กัขพียำนดว้ย 
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๓๐๕ 

ผู้มีสิทธิเข้ำประชุมต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  
และใหน้ำยอ ำเภอจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิขำ้ประชุม 

ในวนัประชุม ให้คณะกรรมกำรพร้อมด้วยที่ปรกึษำตำมวรรคหนึ่ง ประชุมรำษฎร 
ผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บ้ำนในหมู่บ้ำน เพื่อแจ้งวตัถุประสงค์ในกำรเลอืก จ ำนวนและคุณสมบตัิ
ของกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนวธิกีำรเลอืกใหผู้เ้ขำ้ประชุมไดท้รำบ 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคสำมแล้ว ให้คณะกรรมกำรประกำศให้ผู้เข้ำประชุม
ช่วยกนัตรวจสอบว่ำมบีุคคลทีไ่ม่มสีทิธเิขำ้ประชุมอยู่ในที่ประชุมหรอืไม่ หำกมใีหผู้้เขำ้
ประชุมคดัคำ้นขึน้ในขณะนัน้แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรและทีป่รกึษำร่วมกนัตรวจสอบ ถ้ำได้
ควำมว่ำบุคคลนัน้เป็นผู้ไม่มีสทิธเิขำ้ประชุมจริง ก็ให้คณะกรรมกำรเชญิบุคคลดงักล่ำว
ออกจำกทีป่ระชุม 

 

ข้อ ๑๗  ในกำรก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงม ี
ในหมู่บำ้นใด ใหท้ีป่ระชมุรำษฎรตำมขอ้ ๑๖ เป็นผูก้ ำหนด 

 

ข้อ ๑๘  ผู้เข้ำประชุมคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลในหมู่บ้ ำนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถซึ่งเป็นที่ยอมรบัของรำษฎรในหมู่บ้ำน และมีควำมเหมำะสมที่จะเป็น
กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมได้หนึ่งคน และต้องมีผู้เข้ำประชุมรบัรอง 
อย่ำงน้อยสำมคน  ทัง้นี้ ผู้ได้รบักำรเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถูกเสนอชื่อ
แสดงควำมสมคัรใจไวเ้ป็นหนังสอื 

ให้คณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อ หำกเห็นว่ำผู้ใด 
มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นกใ็หแ้จง้ทีป่ระชุมทรำบ 

เมื่อคณะกรรมกำรได้ประกำศปิดกำรเสนอชื่อแล้ว ปรำกฏว่ำมผีู้เสนอชื่อน้อยกว่ำ
จ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๗ ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำเสนอชื่อบุคคลในหมู่บำ้นตำมวธิกีำร
ทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่งเพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนทีท่ีป่ระชุมก ำหนด 

 

ข้อ ๑๙  เมื่อที่ประชุมปิดกำรเสนอชื่อตำมข้อ ๑๘ แล้ว กำรเลือกกรรมกำร
หมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒอิำจเลอืกโดยวธิเีปิดเผยหรอืวธิลีบักไ็ดต้ำมทีป่ระชุมก ำหนด 

กำรเลือกโดยวิธีเปิดเผย ให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมกำรหมู่ บ้ำน
ผูท้รงคุณวุฒ ิโดยให้คณะกรรมกำรประกำศชื่อผู้ได้รบักำรเสนอชื่อ หำกผูเ้ขำ้ประชุมเห็นว่ำ 
ผู้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อนัน้เหมำะสมจะเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒกิ็ให้ยกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ แล้วให้คณะกรรมกำรนับคะแนนจำกผู้ที่ยกมือในแต่ละครัง้ที่ประกำศ และ 
จดบนัทกึคะแนนไว ้
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๓๐๖ 

กำรเลอืกโดยวธิีลบั ให้ใช้วธิีกำรหย่อนบัตร โดยใช้บตัรเลอืกผู้ใหญ่บ้ำนโดย
อนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐  เมื่อทีป่ระชุมออกเสยีงเลอืกกรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒเิสรจ็สิน้แล้ว 
ใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสุดจ ำนวนตำมทีป่ระชุมก ำหนดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมกำรหมู่บำ้น
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

หำกมผีู้ที่ได้รบัเลอืกได้คะแนนเท่ำกนัหลำยคน และเป็นเหตุให้มีผู้ได้รบัเลอืก
เป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒเิกินจ ำนวนตำมขอ้ ๑๗ ให้ท ำกำรจบัสลำกผู้ที่ได้รบั
คะแนนเท่ำกนัใหเ้หลอืจ ำนวนกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒติำมทีก่ ำหนด 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถประชุมหรอืเลอืกกรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒไิดต้ำมขอ้ ๑๙ 
ให้นำยอ ำเภอก ำหนดและประชุมเลือกกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภำยในสิบห้ำวนั
จนกว่ำจะครบตำมจ ำนวน 

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อได้กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้คณะกรรมกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำนโดยให้ที่ปรกึษำลงชื่อรับรอง แล้วให้ผู้ใหญ่บ้ำน
รำยงำนใหน้ำยอ ำเภอทรำบเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒติ่อไป 

ใหน้ำยอ ำเภอจดัท ำประกำศแต่งตัง้กรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒ ิปิดประกำศ
ใหร้ำษฎรในหมู่บำ้นทรำบ พรอ้มทัง้จดัท ำทะเบยีนและออกหนังสอืส ำคญัไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๒๒  กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒอิยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ นับแต่วนัที่
นำยอ ำเภอไดม้ปีระกำศแต่งตัง้ 

นอกจำกออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิต้องออก
จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขำดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) ตำย 

(๓) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๔) นำยอ ำเภอมคี ำสัง่ให้ออก เมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ำมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย
หรอืหำกอยู่ในต ำแหน่งต่อไปอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยแก่หมู่บำ้นได ้

 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีที่กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒวิ่ำงลง ถ้ำกรรมกำรหมู่บ้ำน
ผูท้รงคุณวุฒิที่เหลืออยู่มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคน ให้กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลอืเท่ำจ ำนวนทีม่อียู่ 
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๓๐๗ 

กรณีที่กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิว่ำงลง จนเป็นเหตุให้กรรมกำรหมู่บ้ำน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่มีจ ำนวนน้อยกว่ำสองคน และกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทีเ่หลอืมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั ใหน้ำยอ ำเภอจดัใหม้กีำร
ประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวฒุขิึน้แทนต ำแหน่งทีว่ำ่งภำยในสำมสบิวนันับแต่
วนัทีท่รำบว่ำต ำแหน่งว่ำงลง และใหอ้ยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึง่ตนแทน 

กรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒคิรบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืพน้จำกต ำแหน่ง
พรอ้มกนั ใหน้ำยอ ำเภอด ำเนินกำรจดัใหม้กีำรประชุมเลอืกกรรมกำรหมู่บำ้นผูท้รงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ภำยในสำมสบิวันนับแต่วนัที่กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งหรอืพน้จำกต ำแหน่งพรอ้มกนั 

 

ข้อ ๒๔  ในกำรเลือกกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิครัง้แรกตำมระเบียบนี้ 
ใหด้ ำเนินกำรเลอืกภำยในเกำ้สบิวนันับแต่ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

หมวด ๓ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

   
 

ขอ้ ๒๕  ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

“เลขำนุกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

 

ข้อ ๒๖  ให้คณะกรรมกำรเลอืกรองประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนจำกกรรมกำร
หมู่บ้ำนโดยต ำแหน่งคนหนึ่ง และจำกกรรมกำรหมู่บ้ำนผูท้รงคุณวุฒอิกีคนหนึ่ง โดยให้
คณะกรรมกำรเลอืกรองประธำนคนใดคนหนึ่งเป็นรองประธำนคนทีห่นึ่ง 

ในกรณีทีห่มู่บำ้นใดมเีหตุผลและควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบ
ของนำยอ ำเภออำจก ำหนดใหม้ตี ำแหน่งรองประธำนมำกกว่ำทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่งกไ็ด ้

รองประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นมหีน้ำทีช่่วยประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนปฏบิตัติำม
หน้ำทีแ่ละกระท ำกจิกำรตำมทีป่ระธำนกรรมกำรหมู่บำ้นมอบหมำย 

 

ข้อ ๒๗  ให้ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนเลือกกรรมกำรหมู่บ้ำนคนหนึ่งเป็น
เลขำนุกำร และใหค้ณะกรรมกำรเลอืกกรรมกำรหมู่บำ้นคนหนึ่งเป็นเหรญัญกิ 

ในกรณีที่หมู่บ้ำนใดมเีหตุผลและควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจก ำหนดให้มี
ผูช้่วยเลขำนุกำรหรอืผูช้่วยเหรญัญกิกไ็ด ้โดยใหเ้ลอืกจำกกรรมกำรหมู่บำ้น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๓๐๘ 

เลขำนุกำรมีหน้ำที่รบัผิดชอบงำนธุรกำร กำรจดักำรเกี่ยวกบักำรประชุมและ 
งำนอื่นใดตำมทีป่ระธำนกรรมกำรหมู่บำ้นมอบหมำย 

เหรญัญิกมีหน้ำที่รบัผิดชอบช่วยเหลือคณะกรรมกำรในกำรรบัจ่ำยและเก็บ
รกัษำเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้ำนและงำนอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำน
มอบหมำย 

 

ขอ้ ๒๘  รองประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นและเหรญัญกิพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรหมู่บำ้น 

(๒) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๓) คณะกรรมกำรมมีติให้ออกจำกต ำแหน่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมกำรทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ เห็นว่ำละเลยไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่หรอืปฏิบตัิหน้ำที ่
โดยมชิอบ 

ผูซ้ึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำม (๓) จะด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำน 
และเหรญัญกิอกีไม่ไดภ้ำยในก ำหนดหำ้ปีนับแต่วนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง 

 

ขอ้ ๒๙  เลขำนุกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นสัง่ใหอ้อกจำกต ำแหน่ง 

(๒) ประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นพน้จำกต ำแหน่ง 

(๓) มเีหตุตำมขอ้ ๒๘ 

 

ขอ้ ๓๐  ให้ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบล ก ำนัน นำยกเทศมนตรตี ำบล และนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เป็นทีป่รกึษำคณะกรรมกำรในต ำบล มหีน้ำทีใ่นกำรใหค้ ำปรกึษำ
แนะน ำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรในต ำบลนัน้ 

นอกจำกบุคคลตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยอ ำเภออำจแต่ งตัง้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนของรฐัและบุคคลอื่นใดทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรเป็นที่ปรกึษำคณะกรรมกำร
เพิม่เตมิกไ็ด ้

ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรทีแ่ต่งตัง้ตำมวรรคสองพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำย 

(๒) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๓) นำยอ ำเภอสัง่ใหพ้้นจำกต ำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมมีติดว้ยคะแนนเสยีง
เกนิกึง่หนึ่งของคณะกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ 
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๓๐๙ 

ข้อ ๓๑  ให้มีคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่ อช่วย เหลือปฏิบัติภำรกิจของ
คณะกรรมกำรและผู้ใหญ่บ้ำน อย่ำงน้อยให้มคีณะท ำงำนด้ำนอ ำนวยกำร ด้ำนกำรปกครอง
และรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย ดำ้นแผนพฒันำหมู่บำ้น ดำ้นส่งเสรมิเศรษฐกจิ ดำ้นสงัคม
สิง่แวดลอ้มและสำธำรณสุข และดำ้นกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

นอกจำกคณะท ำงำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบของ
นำยอ ำเภออำจแต่งตัง้คณะท ำงำนอื่นใดทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็ว่ำจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเพิม่เตมิกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๒  คณะท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหม้หีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) คณะท ำงำนดำ้นอ ำนวยกำร มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบังำนธุรกำร กำรจดักำรประชุม 

กำรรบัจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิและทรพัย์สนิของหมู่บ้ำน กำรประชำสมัพนัธ์ กำรประสำนงำน
และติดตำมกำรท ำงำนของคณะท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรในรอบปีและงำนอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือ
คณะกรรมกำรมอบหมำย 

(๒) คณะท ำงำนด้ำนกำรปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมี
พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข กำรส่งเสรมิอุดมกำรณ์และวถิีชวีติแบบประชำธปิไตย
ใหแ้ก่รำษฎรในหมู่บ้ำน กำรส่งเสรมิดูแลใหร้ำษฎรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของหมู่บำ้น กำรสรำ้งควำมเป็นธรรมและประนีประนอมขอ้พพิำท กำรตรวจตรำ
รักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำยในหมู่บ้ำน  
กำรคุ้มครองดูแลรกัษำทรพัย์สินอนัเป็นสำธำรณประโยชน์ของหมู่บ้ำน กำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัยและภยนัตรำยของหมู่บ้ำน และงำนอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร
หมู่บำ้นหรอืคณะกรรมกำรมอบหมำย 

(๓) คณะท ำงำนด้ำนแผนพฒันำหมู่บ้ำน มีหน้ำที่เกี่ยวกบักำรจดัท ำแผนพฒันำ
หมู่บ้ำน ประสำนกำรจดัท ำโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำหมู่บ้ำนกับคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อด ำเนินกำรหรอืเสนอของบประมำณจำกภำยนอก กำรรวบรวมและจดัท ำขอ้มูลต่ำง ๆ 
ของหมู่บ้ำน กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำหมู่บ้ำน และงำนอื่นใดตำมที่
ประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นหรอืคณะกรรมกำรมอบหมำย 

(๔) คณะท ำงำนดำ้นส่งเสรมิเศรษฐกจิ มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรส่งเสรมิกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำน กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
กำรผลิตและกำรตลำดเพื่อเสรมิสร้ำงรำยได้ให้กับรำษฎรในหมู่บ้ำน และงำนอื่นใดตำมที่
ประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นหรอืคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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๓๑๐ 

(๕) คณะท ำงำนดำ้นสงัคมสิง่แวดล้อมและสำธำรณสุข มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรพฒันำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร กำรจัดสวัสดิกำรในหมู่บ้ำนและกำรสงเครำะห ์
ผู้ยำกจนที่ไม่สำมำรถช่วยตนเองได้ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม กำรสำธำรณสุขและงำนอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือ
คณะกรรมกำรมอบหมำย 

(๖) คณะท ำงำนดำ้นกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรส่งเสรมิ
กำรศกึษำ ศำสนำ กำรบ ำรงุรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำและวฒันธรรมของหมู่บำ้น
และงำนอื่นใดตำมทีป่ระธำนกรรมกำรหมู่บำ้นหรอืคณะกรรมกำรมอบหมำย 

ในกรณีที่หมู่บ้ำนใดมคีณะท ำงำนอื่นตำมขอ้ ๓๑ วรรคสอง ให้คณะกรรมกำร
โดยควำมเห็นชอบของนำยอ ำเภอก ำหนดชื่อและหน้ำที่ของคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  
ใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้คณะท ำงำนนัน้ 

 

ขอ้ ๓๓  คณะท ำงำนดำ้นอ ำนวยกำร ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำน 
รองประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หัวหน้ำคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ 
เลขำนุกำร และเหรัญญิกเป็นคณะท ำงำน โดยให้ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ ำนและ
เลขำนุกำร เป็นหวัหน้ำและเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหมู่บ้ำนที่เห็นสมควรเป็นหัวหน้ำ
คณะท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะท ำงำนด้ำนกำรปกครองและรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย ให้เลือกจำก
กรรมกำรหมู่บำ้นซึง่เป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น 

(๒) คณะท ำงำนดำ้นอื่น ๆ ใหเ้ลอืกจำกกรรมกำรหมู่บำ้น 

กรรมกำรหมู่บ้ำนที่ได้รบัเลือกให้เป็นหวัหน้ำคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็น
หวัหน้ำคณะท ำงำนไดเ้พยีงคณะเดยีว 

 

ข้อ ๓๕  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรหมู่บ้ำนและรำษฎร 
ในหมู่บ้ำนที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญหรือมีควำมเหมำะสมกับงำนด้ำนนัน้ ๆ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำสำมคนเป็นคณะท ำงำนในดำ้นต่ำง ๆ 

กรรมกำรหมู่บำ้นคนหนึ่งอำจเป็นคณะท ำงำนมำกกว่ำหนึ่งคณะกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๖  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
โดยควำมเห็นชอบของนำยอ ำเภอ อำจมีมติให้จดัตัง้กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำนขึ้น  
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๓๑๑ 

เพื่อเป็นกองทุนในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 
ตลอดจนกจิกำรอนัเป็นประโยชน์สำธำรณะของหมู่บำ้นกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๗  กองทุนกลำงพฒันำหมู่บำ้น อำจมรีำยไดด้งัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิทีก่ลุ่มหรอืองคก์รภำยในหมู่บำ้นจดัสรรให ้

(๒) เงินที่ได้รบักำรอุดหนุนจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๔) รำยไดจ้ำกกำรจดักจิกรรมของหมู่บำ้น 

 

ขอ้ ๓๘  ใหค้ณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบของนำยอ ำเภอก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรใชจ้่ำยเงนิของกองทุนกลำงพฒันำหมู่บำ้นไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรประชุม 

(๒) ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

(๓) กำรจดัสวสัดกิำรภำยในหมู่บำ้น 

(๔) กำรจดักจิกรรมสำธำรณประโยชน์ของหมู่บำ้น 

(๕) ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

หมวด ๔ 

กำรประชุม 

   
 

ขอ้ ๓๙  ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

“กำรประชุม” หมำยควำมว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

“ประชำคมหมู่บ้ำน” หมำยควำมว่ำ กำรประชุมรำษฎรในหมู่บ้ำนผู้มสีทิธเิลอืก
ผูใ้หญ่บำ้น 

 

ขอ้ ๔๐  ใหค้ณะกรรมกำรประชุมกนัเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ กำรก ำหนด
วนัเวลำประชุม ให้ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นผู้ก ำหนดและเรียกประชุม โดยให้มีกำร
ประชุมภำยในเจ็ดวนัหลงัจำกกำรประชุมประจ ำเดือนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่นำยอ ำเภอ 
เรยีกประชุม 

สถำนทีป่ระชุม ใหใ้ชส้ถำนทีท่ีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 
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๓๑๒ 

ขอ้ ๔๑  กำรประชุม ให้กระท ำโดยเปิดเผยและเปิดโอกำสให้รำษฎรเขำ้ฟังได ้
เวน้แต่คณะกรรมกำรจะลงมตใิหป้ระชุมลบั 

 

ขอ้ ๔๒  กำรประชุมต้องมีกรรมกำรหมู่บ้ำนมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรหมู่บำ้นทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำม
เรยีบรอ้ยตำมระเบยีบวำระกำรประชุม 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ 
ใหร้องประธำนกรรมกำรหมู่บำ้นเป็นประธำนในทีป่ระชุมเรยีงตำมล ำดบั 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ใด ถ้ำไม่มผีูป้ฏบิตัหิน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 
ใหก้รรมกำรหมู่บำ้นทีม่ำประชุมเลอืกกนัเองเพื่อท ำหน้ำที่ประธำนในทีป่ระชุมส ำหรบักำร
ประชุมครัง้นัน้ 

 

ขอ้ ๔๓  กำรลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ์ เวน้แต่มกีฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

กรรมกำรหมู่บำ้นคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน 

ในกำรลงมติในเรื่องใด ๆ ให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมนัน้ มีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในฐำนะกรรมกำรหมู่บ้ำนได้ และในกรณีที่มคีะแนนเสียงเท่ำกนัให้
ประธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

ก่อนกำรลงมตทิุกครัง้ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมตรวจสอบดูว่ำมกีรรมกำรหมู่บ้ำน
อยู่ในที่ประชุมครบจ ำนวนเป็นองค์ประชุมหรอืไม่ ถ้ำมีกรรมกำรหมู่บ้ำนอยู่ในที่ประชุม 
ไม่ครบจ ำนวนเป็นองคป์ระชุมจะท ำกำรลงมตใินเรื่องใด ๆ ไม่ได ้

ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบจนไม่สำมำรถลงมติได้ในประเด็นเดียวกันได ้ 
ใหป้ระธำนเรยีกประชุมโดยด่วนและในกำรประชุมเพื่อลงมตใินครัง้นี้ไม่บงัคบัว่ำตอ้งครบ
องคป์ระชุม 

 

ขอ้ ๔๔  ในกำรพจิำรณำลงมติเรื่องใด หำกที่ประชุมเห็นว่ำ เป็นเรื่องส ำคญัที่
จ ำเป็นตอ้งรบัฟังควำมคดิเหน็ของรำษฎรในหมู่บ้ำน หรอืเป็นเรื่องทีจ่ะมผีลกระทบกบัวถิชีวีติ
ของรำษฎรในหมู่บ้ำน หรอืเป็นเรื่องที่มกีฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอื 
สัง่กำรใหเ้ป็นไปตำมมตขิองที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน คณะกรรมกำรอำจมมีติใหม้กีำร
ประชุมประชำคมหมู่บำ้นเพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็ในเรื่องดงักล่ำวกไ็ด ้
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๓๑๓ 

เมื่อคณะกรรมกำรก ำหนดวนัประชุมประชำคมหมู่บ้ำนแล้ว ใหผู้ใ้หญ่บ้ำนเรยีก
ประชุมรำษฎรในหมู่บำ้นผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บำ้นเขำ้ประชุม 

กำรลงมตขิองทีป่ระชุมประชำคมหมู่บ้ำนใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ์ เวน้แต่
มกีฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ผูเ้ขำ้ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน และในกรณี
ทีม่คีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหผู้ใ้หญ่บำ้นมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

เมื่อที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนลงมตใินเรื่องใดแล้ว ใหค้ณะกรรมกำรประกำศ
ให้รำษฎรในหมู่บ้ำนทรำบโดยทัว่กนั และปฏิบตัติำมมตขิองที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน
ในเรื่องนัน้ ๆ  ทัง้นี้ มติประชำคมต้องไม่ขดัต่อกฎหมำย และระเบยีบของทำงรำชกำร 
พรอ้มทัง้แจง้ใหน้ำยอ ำเภอและรำษฎรทรำบโดยทัว่กนั 

 

ขอ้ ๔๕  รำษฎรในหมู่บ้ำนผู้มีสทิธเิลอืกผู้ใหญ่บ้ำนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสบิคน
อำจลงลำยมอืชื่อท ำหนังสอืเสนอควำมคดิเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกบักิจกรรมหรอืประโยชน์
สำธำรณะของหมู่บ้ำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อใหม้กีำรพจิำรณำในคณะกรรมกำรกไ็ด ้และ
คณะกรรมกำรจะตอ้งน ำเรื่องดงักล่ำวบรรจุเขำ้วำระกำรประชุมในครำวต่อไป 

 

ขอ้ ๔๖  เมื่อมปัีญหำโต้แยง้เกี่ยวกบักำรประชุมตำมหมวดนี้ หรอืกรณีที่ไม่ได้
ก ำหนดไว้ในหมวดนี้  ให้ประธำนกรรมกำรหมู่บ้ำนน ำข้อโต้แย้งที่ เกิดขึ้นเสนอต่อ
นำยอ ำเภอเพื่อพจิำรณำวนิิจฉยั ค ำวนิิจฉยัของนำยอ ำเภอใหเ้ป็นทีสุ่ดและใหใ้ชไ้ดเ้ฉพำะ
ในกำรประชุมครำวนัน้ 

 

หมวด ๕ 

กำรควบคุมดแูล 

   
 

ข้อ ๔๗  ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นหรอืมตทิีป่ระชุมประชำคมหมู่บำ้นใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ 
ขอ้บังคับของทำงรำชกำรและให้ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลเป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ 
ในกำรปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีข่องนำยอ ำเภอในต ำบลทีร่บัผดิชอบ 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำยอ ำเภอและปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบล  
มอี ำนำจเรยีกกรรมกำรหมู่บ้ำนมำชี้แจงหรอืให้ขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนเรยีกรำยงำนและ
เอกสำรใด ๆ จำกคณะกรรมกำรหมู่บำ้นมำตรวจสอบกไ็ด ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๓๑๔ 

ในกรณีที่ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลเห็นว่ำคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนปฏิบตัิหน้ำที่
ในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หมู่บ้ำน หรือเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และ
ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลได้ชี้แจงแนะน ำตักเตอืนแล้วไม่ปฏิบตัติำม ในกรณีฉุกเฉินหรอื
จ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำมิได้ ให้ปลดัอ ำเภอประจ ำต ำบลมีอ ำนำจออกค ำสัง่ระงบักำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือมติที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเป็นกำร
ชัว่ครำวไว้ตำมที่เห็นสมควรได้ แล้วรบีรำยงำนนำยอ ำเภอทรำบภำยในเจ็ดวนัเพื่อให้
นำยอ ำเภอวนิิจฉยัตำมทีเ่หน็สมควรโดยเรว็ 

กำรกระท ำของกรรมกำรหมู่บ้ำนที่ฝ่ำฝืนค ำสัง่ของปลัดอ ำเภอประจ ำต ำบล 
ตำมวรรคสำม ไม่มผีลผกูพนักบัคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๘ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รอ้ยต ำรวจเอก เฉลมิ  อยูบ่ ำรุง 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๓๑๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัระเบยีบบรหิำรหมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัระเบียบบริหำรหมู่บ้ำนอำสำ
พฒันำและป้องกนัตนเอง 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบบรหิำรหมู่บำ้น
อำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัหิมู่บำ้นอำสำพฒันำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“หมู่บำ้น” หมำยควำมว่ำ หมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเองทีไ่ดก้ ำหนดขึน้

ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
“คณะกรรมกำรกลำง” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกลำงหมู่บ้ำนอำสำพฒันำ

และป้องกนัตนเอง 

“ประธำนคณะกรรมกำรกลำง” หมำยควำมว่ำ ประธำนคณะกรรมกำรกลำง
หมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๗๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๘/๑๐ พฤษภำคม ๒๕๒๒ 
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๓๑๖ 

“กรรมกำรกลำง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่เป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำรกลำง
หมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

“คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประจ ำ
หมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

“ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประจ ำหมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

 

มำตรำ ๕  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั และระเบยีบเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

กำรก ำหนดหมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

   
 

มำตรำ ๖  กำรบริหำรหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง ให้ถือเอำหมู่บ้ำน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองท้องที่เป็นหลกั ส่วนกำรจะก ำหนดให้หมู่บ้ำนใด
หมู่ บ้ ำนหนึ่ งหรือตั ้งแต่ สองหมู่ บ้ ำนขึ้ นไปเป็ นหมู่ บ้ ำนตำมพระรำชบัญญั ติ นี้ 
ใหก้ระทรวงมหำดไทยประกำศเป็นครำว ๆ ไป ตำมควำมเหมำะสมแห่งสภำพทอ้งที ่

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืยุบเลิกหมู่บ้ำน ให้กระท ำโดยประกำศกระทรวง 
มหำดไทย 

กำรรวมหมู่บ้ำนต่ำงอ ำเภอมำก ำหนดเป็นหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกัน
ตนเองจะกระท ำมไิด ้

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรกลำงหมู่บำ้นอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง 

   
 

มำตรำ ๗  ในหมู่บ้ำนหนึ่งให้มีคณะกรรมกำรกลำงคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นประธำนคณะกรรมกำรกลำง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน กรรมกำรสภำต ำบล 
ผูท้รงคุณวุฒใินหมู่บ้ำนเป็นกรรมกำรกลำงโดยต ำแหน่ง และให้มกีำรเลอืกตัง้กรรมกำรกลำง
ผูท้รงคุณวุฒจิำกรำษฎรในหมู่บ้ำนนัน้ มจี ำนวนอย่ำงน้อยหำ้คนอย่ำงมำกไม่เกนิเจ็ดคน 
เป็นกรรมกำรกลำง กรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒจิะมเีท่ำใด ให้เป็นไปตำมที่นำยอ ำเภอ
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๓๑๗ 

ก ำหนดตำมสภำพเศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บ้ำน กำรเลอืกตัง้กรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๑๑ 

หมู่บ้ำนใดมผีูใ้หญ่บ้ำนเป็นก ำนันอยู่ดว้ย ใหก้ ำนันของหมู่บ้ำนนัน้เป็นประธำน
คณะกรรมกำรกลำง ให้สำรวตัรก ำนัน และหรอืแพทย์ประจ ำต ำบล ซึ่งมภีูมลิ ำเนำอยู่ใน
เขตหมู่บำ้นของก ำนันเป็นกรรมกำรกลำงโดยต ำแหน่ง 

ให้คณะกรรมกำรกลำงเลือกรองประธำนคณะกรรมกำรกลำงหนึ่งคน และ
เลขำนุกำรหนึ่งคนจำกกรรมกำรกลำง กำรออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผยโดย
ใชว้ธิยีกมอื ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหใ้ชว้ธิจีบัสลำก 

ใหม้ทีีป่รกึษำคณะกรรมกำรกลำงและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประจ ำหมู่บ้ำน
ได้ตำมจ ำนวนที่เห็นสมควร ซึ่งนำยอ ำเภอแต่งตัง้จำกข้ำรำชกำรหรือผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทีป่ฏบิตังิำนเกีย่วขอ้งกบัหมู่บำ้นนัน้ 

 

มำตรำ ๘  ในกรณีที่มีกำรรวมหมู่บ้ำนมำกกว่ำหนึ่งหมู่บ้ำน ถ้ำในหมู่บ้ำนนัน้ 
มีก ำนันอยู่ด้วย ให้ก ำนันเป็นประธำนคณะกรรมกำรกลำง ส ำหรับกรรมกำรกลำงอื่น ๆ  
ให้ เป็นไปตำมมำตรำ ๗ และถ้ำหำกหมู่บ้ำนที่ มำรวมนั ้นมีก ำนันมำกกว่ำหนึ่ งคน  
ให้คณะกรรมกำรกลำงเลอืกก ำนันคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรกลำง ให้ก ำนันที่เหลอื
เป็นรองประธำนคณะกรรมกำรกลำง และมใิหน้ ำมำตรำ ๗ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัในกำรเลอืก
รองประธำนคณะกรรมกำรกลำง แต่ถ้ำไม่มีก ำนันให้คณะกรรมกำรกลำงเลือกผู้ใหญ่บ้ำน 
คนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรกลำง และให้ประธำนคณะกรรมกำรกลำงอยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกบัวำระของกรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒ ิถ้ำต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำงลง
ก่อนถึงก ำหนดออกตำมวำระ ให้ด ำเนินกำรเลอืกใหม่ และให้ผู้ที่ได้รบัเลอืกอยู่ในต ำแหน่ง
เพยีงเท่ำก ำหนดเวลำของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๙  ประธำนคณะกรรมกำรกลำงตำมมำตรำ ๘ ตอ้งพน้จำกต ำแหน่งดว้ย
เหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำย 

(๒) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๓) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง เมื่อไดส้อบสวนเห็นว่ำบกพร่อง
ในทำงควำมประพฤต ิหรอืควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่ง 

(๔) พน้จำกต ำแหน่งก ำนันหรอืผูใ้หญ่บำ้น 
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๓๑๘ 

มำตรำ ๑๐  ผู้ที่จะได้รบัเลอืกเป็นกรรมกำรกลำงผูท้รงคุณวุฒติ้องมคีุณสมบตัิ
และไม่อยู่ในลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) อำยุยีส่บิปีบรบิูรณ์ตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎรในวนัเลอืกตัง้ 

(๓) มภีูมลิ ำเนำและถิ่นทีอ่ยู่เป็นประจ ำ และมชีื่อในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยทะเบยีนรำษฎรอยู่ในหมู่บ้ำนนัน้มำแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหกเดือนจนถึงวนั
เลอืกตัง้ 

(๔) เป็นผูเ้ลื่อมใสในกำรปกครองตำมรฐัธรรมนูญดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

(๕) มพีื้นควำมรูไ้ม่ต ่ำกว่ำประโยคประถมศกึษำปีที่สี่ หรอืที่กระทรวงศกึษำธิกำร
เทียบเท่ำไม่ต ่ำกว่ำประโยคประถมศึกษำปีที่สี่ เว้นแต่ท้องที่ซึ่งไม่อำจเลือกผู้มีควำมรู้
ดงักล่ำว ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจพจิำรณำตำมทีเ่หน็สมควรได ้

(๖) ไม่เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๗) ไม่เป็นผูว้กิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 
หรือไม่เป็นโรคตำมที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดไว้ส ำหรับ
คุณสมบตัขิองผูใ้หญ่บำ้น ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีโ่ดยอนุโลม 

(๘) ไม่เป็นขำ้รำชกำรประจ ำ ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 

(๙) ไม่เป็นผูม้ชีื่อเสยีงในทำงทุจรติ หรอืเสื่อมเสยีในทำงศลีธรรม 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รวมทัง้ในองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล สุขำภิบำล หรอืกรรมกำรกลำงหมู่บ้ำนอำสำ
พฒันำและป้องกนัตนเอง ยงัไม่พน้ก ำหนดสำมปี นับแต่วนัไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก 

(๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดหรอืค ำสัง่โดยชอบดว้ย
กฎหมำยใหจ้ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิ
ลหโุทษ และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำสำมปีนับแต่วนัพน้โทษ 

 

มำตรำ ๑๑  วธิเีลอืกตัง้กรรมกำรกลำงผูท้รงคุณวุฒ ิใหน้ำยอ ำเภอหรอืหวัหน้ำส่วน
รำชกำรประจ ำอ ำเภอ หรอืปลดัอ ำเภอซึ่งนำยอ ำเภอมอบหมำย เป็นประธำน พรอ้มก ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนนั ้น ประชุมรำษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่อยู่ ในลักษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) อำยุยีส่บิปีบรบิูรณ์ตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎรในวนัเลอืกตัง้ 
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๓๑๙ 

(๓) มภีูมลิ ำเนำและถิ่นทีอ่ยู่เป็นประจ ำ และมชีื่อในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยทะเบยีนรำษฎรในหมู่บำ้นนัน้มำแลว้ไม่น้อยกว่ำสำมเดอืนในวนัเลอืกตัง้ 

(๔) ไม่เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๕) ไม่เป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

เมื่อรำษฎรส่วนมำกเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมกำรกลำง และเป็นผู้มี
คุณสมบตัแิละไม่อยู่ในลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๐ แลว้ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้เป็นกรรมกำรกลำง
ผูท้รงคุณวุฒ ิและใหน้ำยอ ำเภอรำยงำนไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เพื่อออกหนังสอืส ำคญั
ตำมแบบทำ้ยระเบยีบกระทรวงมหำดไทยไวเ้ป็นหลกัฐำน 

ในกรณีผูร้บัเลอืกมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัใหจ้บัสลำก 

วธิเีลอืกตัง้ให้กระท ำโดยวธิลีบัหรอืเปิดเผย และให้ใช้ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เฉพำะในส่วนที่ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้ำน 
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒  กรรมกำรกลำงผูท้รงคุณวุฒมิวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ และ
กรรมกำรกลำงผูท้รงคุณวุฒติอ้งพน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำย 

(๒) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๓) นำยอ ำเภอให้ออกเพรำะขำดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ำมอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๑๐ 

(๔) คณะกรรมกำรกลำงมมีติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมคีวำมประพฤติ
ในทำงซึ่งจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีประโยชน์ของหมู่บ้ำน มติดงักล่ำวจะต้องมคีะแนนเสยีง
ไม่ต ่ำกว่ำสองในสำมของคณะกรรมกำรกลำงทีอ่ยู่ในต ำแหน่ง 

(๕) นำยอ ำเภอสัง่ใหอ้อกเพรำะไม่มำประชุมสำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุผล
อนัสมควร 

(๖) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหยุ้บคณะกรรมกำรกลำง หรอืคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
ตำมมำตรำ ๒๙ 

ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒวิ่ำงลงก่อนครบวำระ ให้เลอืกตัง้แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในหกสบิวนั ยกเว้นกรณีตำม (๖) และให้ผู้ได้รบัเลอืกตัง้แทนอยู่ใน
ต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึ่งตนแทน ถ้ำต ำแหน่งว่ำงลงก่อนก ำหนดออกตำมวำระไม่เกิน
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั จะไม่เลอืกขึน้แทนกไ็ด ้
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๓๒๐ 

มำตรำ ๑๓  ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำย 

(๒) ไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอใหล้ำออก 

(๓) นำยอ ำเภอสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๔) ถูกย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอื่นซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่เกี่ยวขอ้งกับ
หมู่บำ้นนัน้ได ้

ต ำแหน่งที่ปรกึษำคณะกรรมกำรว่ำงลงเมื่อใด ให้นำยอ ำเภอท้องที่พิจำรณำ
แต่งตัง้จำกผูท้ีม่คีุณสมบตัติำมมำตรำ ๗ วรรคสี ่เป็นทีป่รกึษำต่อไป 

 

มำตรำ ๑๔  ใหค้ณะกรรมกำรกลำงมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิำรหมู่บ้ำน หรอืด ำเนินกำรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัหิรอืไดร้บัมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรสภำต ำบล นำยอ ำเภอ หรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๒) พจิำรณำวำงนโยบำยในกำรปกครองหมู่บ้ำน วำงแผนและโครงกำรพฒันำ
หมู่บำ้นตำมควำมตอ้งกำรของรำษฎรในหมู่บำ้นนัน้ 

(๓) ปฏบิตัหิน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัคณะกรรมกำรหมูบ่ำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่

(๔) ดูแลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และระเบยีบขอ้บงัคบั 

(๕) ให้ควำมร่วมมอืและประสำนงำนในแผนกำรและโครงกำรพฒันำต ำบลและ
หมู่บ้ำน สนับสนุนให้มกีำรร่วมมือจำกองค์กำรอำสำสมคัรหรือองค์กำรสำธำรณกุศล 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรคทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำหมู่บำ้น 

(๖) ร่วมมอืช่วยเหลอืกำรปฏบิตัิงำนของกลุ่มอำชพีหรอืกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งทำงรำชกำร
จดัตัง้หรอืสนับสนุน และด ำเนินงำนในเขตหมู่บำ้นนัน้ 

(๗) เผยแพร่กำรด ำเนินงำนพฒันำของทำงรำชกำรใหร้ำษฎรในหมู่บำ้นทรำบ 

(๘) ประนีประนอมขอ้พิพำทระหว่ำงรำษฎรในหมู่บ้ำนเกี่ยวกบัควำมแพ่ง เพื่อให้
เกิดควำมสงบเรียบร้อยและควำมยุติธรรม เมื่อได้ด ำเนินกำรอย่ำงใดแล้ว ให้รำยงำนให้
นำยอ ำเภอทรำบ 

(๙) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีท่ำงรำชกำรจะไดม้อบหมำย 
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๓๒๑ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรกลำงเป็นผูร้บัผดิชอบด ำเนินกำร
ตำมมติของคณะกรรมกำรกลำง เว้นแต่คณะกรรมกำรกลำงจะได้มอบหมำยให้ผู้อื่น
ด ำเนินกำรแทน 

 

มำตรำ ๑๕  ในกรณีทีส่ำธำรณภยั ภยัทำงอำกำศหรอืกำรก่อวนิำศกรรมเกดิขึน้
หรอืใกลจ้ะเกดิขึน้ ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรกลำงในเขตทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ หรอืประธำน
คณะกรรมกำรป้องกนัและรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยที่ได้รบัมอบหมำย มอี ำนำจหน้ำที ่
ในกำรสัง่หรอือ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำภัย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำภัยฝ่ำยพลเรือนไปก่อนได ้ 
แลว้รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรอืนในเขตทอ้งทีร่บัผดิชอบทรำบ 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประจ ำหมู่บำ้น 

   
 

มำตรำ ๑๖  ในหมู่บ้ำน ให้มีคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติ
ภำรกิจของคณะกรรมกำรกลำงในแต่ละสำขำงำนตำมที่ไดร้บัมอบ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
จะมีกี่คณะแล้วแต่คณะกรรมกำรกลำงจะพิจำรณำเห็นสมควร โดยปกติควรมี
คณะกรรมกำรพฒันำ คณะกรรมกำรปกครอง คณะกรรมกำรป้องกนัและรกัษำควำมสงบ
เรยีบร้อย คณะกรรมกำรกำรคลงั คณะกรรมกำรสำธำรณสุข คณะกรรมกำรศกึษำและ
วฒันธรรม คณะกรรมกำรสวสัดกิำรและสงัคม หรอืคณะกรรมกำรอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมกำรกลำง
พจิำรณำเหน็ว่ำจ ำเป็น 

 

มำตรำ ๑๗  ใหค้ณะกรรมกำรกลำงตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘  แบ่งหน้ำทีก่นัเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และให้ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ คดัเลอืกบุคคล 
ผู้มีคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๐ และมีควำมรู้หรอืสนใจในแขนงงำนนัน้ ๆ อย่ำงน้อยสำมคน  
เข้ำมำร่วมบริหำรงำน ผู้ได้รับกำรคัดเลือกในแต่ละฝ่ำยจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลำง 

 

มำตรำ ๑๘  ใหค้ณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ มหีน้ำทีด่งันี้ 
(๑) คณะกรรมกำรพฒันำ มหีน้ำที่เกี่ยวกบักำรพฒันำอำชพีของรำษฎร และ

พฒันำหมู่บ้ำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยร่วมมอืกบัคณะกรรมกำรฝ่ำยอื่น ๆ และตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรกลำง 
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๓๒๒ 

(๒) คณะกรรมกำรปกครอง มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบ ำบดัทุกขบ์ ำรุงสุขของรำษฎร
และดูแลกิจกำรในหมู่บ้ำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขนบธรรมเนียม จำรตีประเพณี และ
นโยบำยส่วนรวมของชำติ แนะน ำและส่งเสรมิให้รำษฎรในหมู่บ้ำนมคีวำมสนใจในกำร
ปกครองระบอบประชำธปิไตยทีม่พีระมหำกษัตรยิ์เป็นประมุข และกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทัง้กำรเสรมิสรำ้งควำมสำมคัคขีองส่วนรวม 

บรรดำหน้ำทีอ่ื่นใด ถำ้มไิดร้ะบุว่ำเป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรคณะใดคณะหนึ่ง
โดยเฉพำะ และจ ำเป็นจะต้องกระท ำ เพื่อให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำง
เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรปกครองทีจ่ะด ำเนินกำร 

(๓) คณะกรรมกำรป้องกันและรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจดั
หน่วยก ำลงัคุ้มครองและรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยภำยในหมู่บ้ำน รวมทัง้จดัก ำลงัป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภยั 

(๔) คณะกรรมกำรกำรคลงั มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเงนิของหมู่บำ้น 

(๕) คณะกรรมกำรสำธำรณสุข มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรรกัษำพยำบำล กำรอนำมยั 
กำรวำงแผนครอบครวั และกำรสุขำภบิำล ตลอดจนกำรรกัษำภำวะแวดล้อมของหมู่บ้ำน
และป้องกนัอนัตรำยอนัเกดิจำกภำวะแวดลอ้มในหมู่บำ้น 

(๖) คณะกรรมกำรศกึษำและวฒันธรรม มหีน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรศกึษำ กำรลูกเสอื
และเยำวชน ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและกำรพักผ่อน
หย่อนใจ 

(๗) คณะกรรมกำรสวสัดกิำรและสงัคม มหีน้ำที่เกี่ยวกบัสวสัดิกำรของรำษฎร
และสงเครำะหผ์ูย้ำกจนทีไ่ม่สำมำรถช่วยตนเองไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

ในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ อำจจดัตัง้กลุ่มเยำวชนกลุ่มสตร ี
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มอำชีพหรือกลุ่มอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรแต่ละคณะไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

 

มำตรำ ๑๙  ถำ้ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยใดพน้จำกต ำแหน่งเนื่องจำกพน้จำก
ต ำแหน่งประจ ำ หรอืพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒ ิให้กรรมกำรฝ่ำยนัน้
พน้จำกต ำแหน่งดว้ย 
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๓๒๓ 

หมวด ๔ 

กำรประชุม 

   
 

มำตรำ ๒๐  ให้คณะกรรมกำรกลำงประชุมกนัไม่น้อยกว่ำเดอืนละครัง้ กำรก ำหนด
วันประชุมให้ประธำนคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ก ำหนดและเรียกประชุม โดยค ำนึงถึง 
ควำมสะดวกและกำรประกอบอำชพีของกรรมกำรกลำงเป็นหลกั 

กรณีที่มีกำรรวมหมู่บ้ำนตำมมำตรำ ๘ ในกำรประชุมครัง้แรก ให้นำยอ ำเภอ
หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ หรอืปลดัอ ำเภอซึง่นำยอ ำเภอมอบหมำยเป็นผูน้ัด
ประชุม และท ำหน้ำทีป่ระธำนชัว่ครำวเพื่อเลอืกประธำนคณะกรรมกำรกลำง 

สถำนที่ส ำหรบัประชุมคณะกรรมกำรกลำง ให้ใชส้ถำนทีท่ี่คณะกรรมกำรกลำง
เหน็สมควร 

 

มำตรำ ๒๑  กำรประชุมของคณะกรรมกำรกลำง ต้องมีกรรมกำรกลำงมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวนของกรรมกำรกลำงที่อยู่ในต ำแหน่งจึงเป็นองค์ประชุม  
ถำ้ประธำนคณะกรรมกำรกลำงไม่มำประชุม หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหร้องประธำน
คณะกรรมกำรกลำงเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรกลำงและรองประธำนคณะกรรมกำรกลำงไม่มำ
ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรกลำงที่มำประชุมเลือกกรรมกำรกลำง 
คนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมครัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๒๒  กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 

กรรมกำรกลำงคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน 

ประธำนคณะกรรมกำรกลำงหรอืกรรมกำรกลำงในขณะท ำหน้ำที่เป็นประธำน
อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในฐำนะกรรมกำรกลำงดว้ย และในกรณีทีม่ี
คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนคณะกรรมกำรกลำงมสีทิธอิอกเสยีงชีข้ำดไดอ้กีหนึ่งเสยีง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรกลำงโดยปกต ิเป็นกำรประชุมโดยเปิดเผย และเปิด
โอกำสให้รำษฎรเข้ำฟังได้ แต่บำงกรณีถ้ำประธำนคณะกรรมกำรกลำงเห็นว่ำหัวข้อ 
กำรประชุมเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย อำจปรกึษำหำรอืคณะกรรมกำรกลำงเพื่อขอให้
ด ำเนินกำรประชุมลบักไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

 
  

 

 
 

๓๒๔ 

มำตรำ ๒๓  เมื่อมปัีญหำโต้เถียงเกี่ยวกบักำรประชุมซึ่งมไิด้ก ำหนดไวใ้นหมวดนี้ 
ให้ประธำนคณะกรรมกำรกลำงน ำข้อโต้เถียงที่เกิดขึ้นเสนอต่อนำยอ ำเภอ ค ำวินิจฉัยของ
นำยอ ำเภอให้ใช้บงัคบัได้เฉพำะกำรประชุมครำวนัน้ และให้นำยอ ำเภอรำยงำนพฤติกำรณ์
ดงักล่ำวนี้ไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เพื่อรำยงำนใหก้ระทรวงมหำดไทยทรำบ 

 

มำตรำ ๒๔  กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรกลำงโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

รำยได ้

   
 

มำตรำ ๒๕  ให้กระทรวงมหำดไทยและองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดจดัสรร
รำยไดส้ ำหรบักำรบรหิำรหมู่บำ้นตำมพระรำชบญัญตันิี้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เงนิอุดหนุนหรอืเงนิส่งเสรมิจำกรฐับำล 

(๒) ภำษบี ำรุงทอ้งทีท่ีเ่กบ็ไดจ้ำกทีด่นิในเขตหมู่บำ้น 

(๓) เงนิภำษีและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตต่ำง ๆ ตำมที่จะมกีฎหมำย ระเบยีบ 
มตคิณะรฐัมนตร ีและค ำสัง่ จดัสรรให ้

(๔) เงนิอุดหนุนจำกรำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๖) เงนิรำยไดต้ำมทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัจดัสรรให ้

(๗) รำยไดอ้ื่น ๆ 

กำรอุทศิเงนิและทรพัย์สนิตำม (๕) ต้องมอบแก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดย
ก ำหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัแจง้ 

กำรจดัสรรเงนิภำษีบ ำรุงท้องที่ที่เก็บได้จำกที่ดนิในเขตหมู่บ้ำนตำม (๒) ระหว่ำง
หมู่บ้ำน ต ำบล และจงัหวดั ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดตำมควำมจ ำเป็น 
ของแต่ละหมู่บำ้น 

 

มำตรำ ๒๖  กำรใชจ้่ำยเงนิของหมู่บ้ำน ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณและกำรคลงัของหมู่บ้ำนอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง ในระเบยีบ
ดงักล่ำวใหก้ ำหนดเรื่องกำรจดัท ำแผนและโครงกำรไวด้ว้ย 
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๓๒๕ 

มำตรำ ๒๗  โครงกำรใช้จ่ำยเงนิของหมู่บ้ำน เมื่อนำยอ ำเภออนุมตัิแล้ว ให้น ำเขำ้
ขอ้บญัญตัจิงัหวดัตำมระเบยีบและวธิกีำรงบประมำณขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

สภำจงัหวดัจะเปลีย่นแปลงโครงกำรใชจ้่ำยเงนิของหมู่บำ้นมไิด ้

 

หมวด ๖ 

กำรควบคุม 

   
 

มำตรำ ๒๘  ใหน้ำยอ ำเภอเป็นผูค้วบคุมกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกลำง
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรและมอี ำนำจสัง่ใหร้ะงบักำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งเห็นว่ำเป็นผลเสียหำยแก่ท้องที่หรอืรำชกำร แต่ถ้ำคณะกรรมกำร
กลำงไม่เหน็ดว้ยอำจอุทธรณ์ไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหว้นิิจฉยัชีข้ำดได ้

 

มำตรำ ๒๙  คณะกรรมกำรกลำงหรอืคณะกรรมกำรฝ่ำยใดด ำเนินกำรหรอืมี
พฤตกิำรณ์ทีจ่ะเป็นกำรเสยีหำยแก่ทอ้งทีห่รอืรำชกำร เมื่อไดท้ ำกำรสอบสวนแลว้ปรำกฏ
ว่ำเป็นควำมจริง ให้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสัง่ยุบคณะกรรมกำรกลำงหรือ
คณะกรรมกำรฝ่ำยนัน้ได ้

เมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ยุบคณะกรรมกำรกลำงแลว้ ใหน้ำยอ ำเภอด ำเนินกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรกลำงผูท้รงคุณวุฒขิึน้แทนภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีส่ ัง่ยุบ ระหว่ำงที่
คณะกรรมกำรกลำงถูกยุบ ใหน้ำยอ ำเภอรบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนแทนคณะกรรมกำรกลำง 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ยุบคณะกรรมกำรฝ่ำยใด ใหค้ณะกรรมกำรกลำง
เลือกประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยนัน้โดยมิชักช้ำ และให้ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำย
ด ำเนินกำรคดัเลอืกบุคคลเขำ้มำร่วมบรหิำรงำนตำมมำตรำ ๑๗ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ส.  โหตระกติย ์

รองนำยกรฐัมนตร ี
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๓๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
หมู่บ้ำนอำสำพฒันำที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั มีบทบญัญัติที่ไม่รดักุมและเหมำะสมกับ
สภำพและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมำยดังกล่ำว  
และมกีฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัระเบยีบบรหิำรหมู่บ้ำนอำสำพฒันำและป้องกนัตนเองขึ้น
โดยเฉพำะ เพื่อใหม้กีำรจดัตัง้หมู่บ้ำนอำสำพฒันำและป้องกนัตนเอง  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 
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๓๒๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

ก ำหนดเขตจงัหวดัในอ่ำวไทยตอนใน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีที ่๑๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดเขตจงัหวดัทำงทะเลในอ่ำวไทยตอนใน ซึ่งเป็นอ่ำว
ประวัติศำสตร์และน่ำนน ้ ำภำยในของประเทศไทยให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ใน 
กำรปกครองและควำมสะดวกของประชำชน 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำร่ำงรฐัธรรมนูญในฐำนะรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิ ำหนดเขตจงัหวดัในอ่ำวไทย
ตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหก้ ำหนดเขตจงัหวดัทำงทะเลในอ่ำวไทยตอนใน ดงัต่อไปนี้ 
๑. จงัหวดัเพชรบุร ี

จำกจุดอกัษร ก. ต ำบลหว้ยทรำยเหนือ อ ำเภอชะอ ำ ละตจิูด ๑๒ องศำ-๓๕ ลปิดำ-
๔๕ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด ๙๙ องศำ-๕๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก ขนำนกบัเส้น
ละติจูดไปถงึจุดหมำยเลข (๑) ละตจิูด ๑๒ องศำ-๓๕ ลปิดำ-๔๕ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่ำงจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัด
สมุทรสงครำมไปถึงจุดหมำยเลข (๒) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที ่๙๒/หน้ำ ๔๓๐/๒๙ กนัยำยน ๒๕๐๒ 
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๓๒๘ 

ลองจจิูด ๑๐๐ องศำ-๑๐ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก แลว้ขนำนกบัเส้นละตจิดูไปถึงจุด
หมำยเลข (๓) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ- 
๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดหมำยเลข (๓) ละตจิูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก ขนำนกับเส้นลองจจิูดไปบรรจบกนัที่จุด
หมำยเลข (๑) ละติจูด ๑๒ องศำ-๓๕ ลิปดำ-๔๕ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ- 
๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๒. จงัหวดัสมุทรสงครำม 

จำกจุดอกัษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่ำงจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัด
สมุทรสงครำมไปถึงจุดหมำยเลข (๒) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๑๐ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ค. บนเสน้แบ่งเขตจงัหวดัระหวำ่งจงัหวดัสมุทรสงครำมกบัจงัหวดั
สมุทรสำครไปบรรจบกนัที่จุดหมำยเลข (๒) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๑๐ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๓. จงัหวดัสมุทรสำคร 

จำกจุดอกัษร ค. บนเสน้แบ่งเขตจงัหวดัระหวำ่งจงัหวดัสมุทรสงครำมกบัจงัหวดั
สมุทรสำครไปถึงจุดหมำยเลข (๒) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๑๐ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจงัหวดัระหว่ำงจงัหวดัสมุทรสำครกับจงัหวดั
ธนบุรไีปถึงจุดหมำยเลข (๓) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดหมำยเลข (๓) ละตจิูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลิปดำตะวนัออก ขนำนกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุด
หมำยเลข (๒) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ- 
๑๐ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๔. จงัหวดัธนบุร ี

จำกจุดอกัษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจงัหวดัระหว่ำงจงัหวดัสมุทรสำครกบัจงัหวดั
ธนบุรไีปถึงจุดหมำยเลข (๓) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 
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จำกจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่ำงจังหวัดธนบุรีกับจังหวัด
สมุทรปรำกำรขนำนกบัเส้นลองจจิูดไปบรรจบกนัทีจุ่ดหมำยเลข (๓) ละตจิูด ๑๓ องศำ-
๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๕. จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

จำกจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่ำงจังหวัดธนบุรีกับจังหวัด
สมุทรปรำกำรขนำนกบัเสน้ลองจจิดูไปถงึจุดหมำยเลข (๓) ละตจิดู ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-
๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ฉ. บนเสน้แบ่งเขตจงัหวดัระหว่ำงจงัหวดัสมุทรปรำกำรกบัจงัหวดั
ฉะเชิงเทรำไปถึงจุดหมำยเลข (๔) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๔๕ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดหมำยเลข (๔) ละตจิดู ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๔๕ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำตะวนัออก ขนำนกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุด
หมำยเลข (๓) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ- 
๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๖. จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

จำกจุดอกัษร ฉ. บนเสน้แบ่งเขตจงัหวดัระหว่ำงจงัหวดัสมุทรปรำกำรกบัจงัหวดั
ฉะเชิงเทรำไปถึงจุดหมำยเลข (๔) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๔๕ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ช. บนเสน้แบ่งเขตจังหวดัระหว่ำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำกบัจงัหวดั
ชลบุรไีปบรรจบกนัที่จุดหมำยเลข (๔) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ 
ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๔๕ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

๗. จงัหวดัชลบุร ี

จำกจุดอกัษร ช. บนเสน้แบ่งเขตจงัหวดัระหว่ำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำกบัจงัหวดั
ชลบุรไีปถึงจุดหมำยเลข (๔) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๔๕ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดอกัษร ซ. แหลมบ้ำนช่องแสมสำน ต ำบลสตัหบี อ ำเภอสตัหบี ละติจูด 
๑๒ องศำ-๓๕ ลปิดำ-๔๕ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด ๑๐๐ องศำ-๕๗ ลปิดำ-๔๕ ฟิลิปดำ
ตะวนัออก ขนำนกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมำยเลข (๑) ละติจูด ๑๒ องศำ-๓๕ ลิปดำ- 
๔๕ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิดู ๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดหมำยเลข (๑) ละตจิดู ๑๒ องศำ-๓๕ ลปิดำ-๔๕ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก ขนำนกบัเส้นลองจจิูดไปถงึจุดหมำยเลข 
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(๓) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ-๒๗ ลิปดำ- 
๓๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

จำกจุดหมำยเลข (๓) ละตจิูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำเหนือ ลองจจิูด 
๑๐๐ องศำ-๒๗ ลปิดำ-๓๐ ฟิลิปดำตะวนัออก ขนำนกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุด
หมำยเลข (๔) ละติจูด ๑๓ องศำ-๑๓ ลิปดำ-๐๐ ฟิลิปดำเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ- 
๔๕ ลปิดำ-๐๐ ฟิลปิดำตะวนัออก 

ดงัปรำกฏในแผนทีท่ำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นำยกรฐัมนตร ี
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แผนทีท่ำ้ยพระรำชบญัญตักิ ำหนดเขตจงัหวดัในอ่ำวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอืเนื่องจำกเขตจงัหวดัต่ำง ๆ 
ทำงทะเลในอ่ำวไทยตอนใน ยงัไม่เป็นทีช่ดัแจง้ เป็นเหตุใหเ้กดิควำมยุ่งยำกในทำงปฏบิตัิ
บำงประกำร  จงึควรจะไดก้ ำหนดเสยีใหเ้ป็นที่ชดัแจง้ เพื่อประโยชน์ในกำรปกครองและ
ควำมสะดวกของประชำชน 

 



 

๓๓๓ 

ค าอธิบาย 

 

ข้อมูลข่าวสาร 

 

(๑) ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

 

ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครอง 
หรอืควบคุมดแูลของหน่วยงำนของรฐั ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลข่ำวสำรเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน
ของรัฐหรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเอกชน ซึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ก ำหนดไวว้่ำสิง่ใดทีเ่ป็นขอ้มลูข่ำวสำรของรำชกำรย่อมเปิดเผยต่อสำธำรณชน
หรอืประชำชนทัว่ไปไดเ้สมอ กล่ำวอกีนัยหนึ่ง ประชำชนทุกคนย่อมเขำ้ถงึข้อมลูขำ่วสำร
ของรำชกำรได้อนัสอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนูญที่ใหป้ระชำชนมสีทิธไิด้รบัทรำบ
และเขำ้ถงึขอ้มูลหรอืข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
รำชกำร ส่งผลใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรมคีวำมโปร่งใสมำกขึน้ และแนวคดิใหม่ของกฎหมำย
ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร กค็อื เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้ 

ประเภทของวธิกีำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรใหส้ำธำรณะไดร้บัรู ้
๑. กำรพมิพล์งในรำชกจิจำนุเบกษำ 

หน่วยงำนของรัฐต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
ลงพมิพใ์นรำชกจิจำนุเบกษำ 

ก. โครงสรำ้งและกำรจดัองคก์รในกำรด ำเนินงำน 

ข. สรปุอ ำนำจหน้ำทีท่ีส่ ำคญัและวธิกีำรด ำเนินงำน 

ค. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลข่ำวสำรหรอืค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนของรฐั 

ง. กฎ มติคณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หนังสอืเวยีน ระเบียบ แบบแผน 
นโยบำย หรอืกำรตคีวำม  ทัง้นี้ เฉพำะทีจ่ดัใหม้ขีึน้โดยมสีภำพอย่ำงกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็น
กำรทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. จดัใหป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูด ้

ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ต้องเปิดเผย แต่หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ขำ่วสำรเฉพำะส่วนทีม่ลีกัษณะต่อไปนี้ ใหป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูด ้

ก. ผลกำรพจิำรณำหรอืค ำวนิิจฉยัทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ควำมเหน็แยง้
และค ำสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัดงักล่ำว 

ข. นโยบำยหรอืกำรตคีวำมทีไ่ม่เขำ้ข่ำยตอ้งลงพมิพใ์นรำชกจิจำนุเบกษำ 
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ค. แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

ง. คู่มอืหรอืค ำสัง่เกี่ยวกบัวธิปีฏิบตังิำนของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัซึ่งมผีลกระทบ
ต่อสทิธแิละหน้ำทีข่องเอกชน 

จ. สิง่พมิพท์ีไ่ดม้กีำรอำ้งองิถงึในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ฉ. สญัญำสมัปทำน สญัญำที่มลีกัษณะเป็นกำรผูกขำดตดัตอนหรอืสญัญำ
ร่วมทุนกบัเอกชนในกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ 

ช. มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมกำรทีแ่ต่งตัง้โดยกฎหมำย หรอืโดย
มตคิณะรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ใหร้ะบุรำยชื่อรำยงำนทำงวชิำกำร รำยงำนขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มูล
ขำ่วสำรทีน่ ำมำใชใ้นกำรพจิำรณำไวด้ว้ย 

ขอ้มลูขำ่วสำรทีไ่ม่ตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ 
๑. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบัน

พระมหำกษตัรยิ ์

๒. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
หน่วยงำนของรฐัหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัอำจมีค ำสัง่มิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค ำนึงถึงกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรฐั ประโยชน์สำธำรณะ และประโยชน์ของ
เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งประกอบกนั 

ก. กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของประเทศ 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ หรอืควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกจิหรอืกำรคลงัของประเทศ 

ข. กำรเปิดเผยจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพหรือ 
ไม่อำจส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์ได้ ไม่ว่ำจะเกี่ยวกบักำรฟ้องคด ีกำรป้องกนั กำรปรำบปรำม 
กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ หรอืกำรรูแ้หล่งทีม่ำของขอ้มลูขำ่วสำรหรอืไม่กต็ำม 

ค. ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรฐัในกำรด ำเนินกำร 
เรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทัง้นี้ไม่รวมถึงรำยงำนทำงวชิำกำร รำยงำนขอ้เท็จจริง หรอืขอ้มูล
ขำ่วสำรทีน่ ำมำใชใ้นกำรท ำควำมเหน็หรอืค ำแนะน ำภำยในดงักล่ำว 

ง. กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

จ. รำยงำนกำรแพทย์หรอืขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเป็น
กำรรุกล ้ำสทิธส่ิวนบุคคลโดยไม่สมควร 

ฉ. ขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำรทีม่กีฎหมำยคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย หรอืขอ้มูล
ขำ่วสำรทีม่ผีูใ้หม้ำโดยไม่ประสงคใ์หท้ำงรำชกำรน ำไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 
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๓๓๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที ่๕๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีฎหมำยว่ำดว้ยขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัขิอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น ในส่วนทีบ่ญัญตัไิวแ้ล้ว
ในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตัิ
นี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง 

ขอ้มลู หรอืสิง่ใด ๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนัน้จะท ำไดโ้ดยสภำพของสิง่นัน้เองหรอืโดย
ผ่ำนวธิกีำรใด ๆ และไม่ว่ำจะไดจ้ดัท ำไวใ้นรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสอื แผนผงั 
แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึก โดยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดทีท่ ำใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รำกฏได ้

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๔๖ ก/หน้ำ ๑/๑๐ กนัยำยน ๒๕๔๐ 
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๓๓๖ 

“ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำม
ครอบครองหรอืควบคุมดแูลของหน่วยงำนของรฐั ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูข่ำวสำรเกีย่วกบักำร
ด ำเนินงำนของรฐัหรอืขอ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบัเอกชน 

“หน่วยงำนของรฐั” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ศำลเฉพำะในส่วนที ่
ไม่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี องค์กรควบคุมกำรประกอบวชิำชีพ หน่วยงำน
อสิระของรฐัและหน่วยงำนอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

“เจำ้หน้ำทีข่องรฐั” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่ปฏบิตังิำนใหแ้ก่หน่วยงำนของรฐั 

“ขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัสิ่งเฉพำะตวั
ของบุคคล เช่น กำรศกึษำ ฐำนะกำรเงนิ ประวตัสุิขภำพ ประวตัอิำชญำกรรม หรอืประวตัิ
กำรท ำงำน บรรดำที่มชีื่อของผู้นัน้หรอืมเีลขหมำย รหสั หรอืสิง่บอกลกัษณะอื่นที่ท ำให้
รูต้ ัวผู้นัน้ได้ เช่น ลำยพิมพ์นิ้วมอื แผ่นบนัทึกลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถ่ำย และให้
หมำยควำมรวมถงึขอ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบัสิง่เฉพำะตวัของผูท้ีถ่งึแก่กรรมแลว้ดว้ย 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

“คนต่ำงดำ้ว” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำทีไ่ม่มสีญัชำตไิทยและไม่มถีิน่ที่อยู่
ในประเทศไทยและนิตบิุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรษิัทหรอืห้ำงหุ้นส่วนที่มทีุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่ำงด้ำว ใบหุ้นชนิด
ออกใหแ้ก่ผูถ้อืใหถ้อืว่ำใบหุน้นัน้คนต่ำงดำ้วเป็นผูถ้อื 

(๒) สมำคมทีม่สีมำชกิเกนิกึง่หนึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว 

(๓) สมำคมหรอืมลูนธิทิีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่ำงดำ้ว 

(๔) นิติบุคคลตำม (๑) (๒) (๓) หรอืนิติบุคคลอื่นใดที่มผีู้จดักำรหรอืกรรมกำร
เกนิกึง่หนึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว 

นิตบิุคคลตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เขำ้ไปเป็นผูจ้ดักำรหรอืกรรมกำร สมำชิก หรอืมทีุน
ในนิตบิุคคลอื่น ใหถ้อืว่ำผูจ้ดักำรหรอืกรรมกำร หรอืสมำชกิ หรอืเจำ้ของทุนดงักล่ำวเป็น
คนต่ำงดำ้ว 

 

มำตรำ ๕  ให้นำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ และมอี ำนำจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๖  ให้จัดตัง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรขึ้น 
ในส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีมหีน้ำทีป่ฏบิตังิำนเกีย่วกบังำนวชิำกำรและธุรกำร
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๓๓๗ 

ใหแ้ก่คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร ประสำนงำนกบั
หน่วยงำนของรฐั และใหค้ ำปรกึษำแก่เอกชนเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร 

   
 

มำตรำ ๗  หน่วยงำนของรัฐต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ลงพมิพใ์นรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๑) โครงสรำ้งและกำรจดัองคก์รในกำรด ำเนินงำน 

(๒) สรุปอ ำนำจหน้ำทีท่ีส่ ำคญัและวธิกีำรด ำเนินงำน 

(๓) สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนของรฐั 

(๔)๒ กฎ มติคณะรฐัมนตร ีข้อบงัคบั ค ำสัง่ หนังสือเวยีน ระเบียบ แบบแผน 
นโยบำย หรอืกำรตคีวำม  ทัง้นี้ เฉพำะทีจ่ดัใหม้ขีึน้โดยมสีภำพอย่ำงกฎ  เพื่อใหม้ผีลเป็น
กำรทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ขอ้มลูขำ่วสำรอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ขอ้มลูขำ่วสำรใดทีไ่ดม้กีำรจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลำยตำมจ ำนวนพอสมควรแล้ว 
ถ้ำมกีำรลงพมิพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำโดยอ้ำงอิงถงึสิง่พมิพ์นัน้กใ็หถ้ือว่ำเป็นกำรปฏบิตัิ
ตำมบทบญัญตัวิรรคหนึ่งแลว้ 

ใหห้น่วยงำนของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่งไวเ้ผยแพร่
เพื่อขำยหรอืจ ำหน่ำยจ่ำยแจก ณ ทีท่ ำกำรของหน่วยงำนของรฐัแห่งนัน้ตำมทีเ่หน็สมควร 

 

 
๒ กรณเีป็นระเบยีบหรอืประกำศที่เกีย่วขอ้งกบับุคคลภำยนอก และเป็นระเบยีบหรอืประกำศ

ทีป่ระสงคใ์หม้ผีลใช้บงัคบัเป็นกำรทัว่ไป โดยไม่มุง่หมำยใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ 
ระเบยีบหรอืประกำศนัน้ก็จะมสีภำพอย่ำงกฎตำมที่ปรำกฏควำมหมำยในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัิ
วธิีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นกฎที่ประสงค์ให้มีผลเป็นกำรทัว่ไปต่อเอกชน 
ที่ เกี่ ย วข้อง จึงเข้ำลักษณ ะเป็นข้อมูล ข่ ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๗  วรรคหนึ่ ง  (๔ )  
แห่งพระรำชบญัญตัขิอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่หำกหน่วยงำนของรฐัมไิดส้่งระเบยีบลงพมิพ์
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ก็จะมำใช้บงัคบัในทำงที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดมไิด้ เวน้แต่ผูน้ัน้จะได้รูถ้ึงข้อมูล
ข่ำวสำรนัน้ตำมควำมเป็นจรงิมำก่อนแล้วเป็นเวลำพอสมควรตำมมำตรำ ๘ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๔/๒๕๖๐ และ ๗๘๘/๒๕๕๘) 
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๓๓๘ 

มำตรำ ๘  ขอ้มลูขำ่วสำรทีต่อ้งลงพมิพต์ำมมำตรำ ๗ (๔) ถำ้ยงัไม่ไดล้งพมิพใ์น
รำชกิจจำนุเบกษำ จะน ำมำใช้บงัคบัในทำงที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เวน้แต่ผู้นัน้จะได ้
รูถ้งึขอ้มลูขำ่วสำรนัน้ตำมควำมเป็นจรงิมำก่อนแลว้เป็นเวลำพอสมควร 

 

มำตรำ ๙  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ หน่วยงำนของรฐัตอ้งจดัให้
มขีอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ไวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี้ ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๑) ผลกำรพจิำรณำหรอืค ำวนิิจฉัยทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ควำมเห็นแย้ง
และค ำสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัดงักล่ำว 

(๒) นโยบำยหรอืกำรตีควำมที่ไม่เข้ำข่ำยต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ตำมมำตรำ ๗ (๔) 

(๓) แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

(๔) คู่มอืหรอืค ำสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำทีข่องรฐัซึง่มผีลกระทบถงึ
สทิธหิน้ำทีข่องเอกชน 

(๕) สิง่พมิพท์ีไ่ดม้กีำรอ้ำงองิถงึตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง 

(๖) สญัญำสมัปทำน สญัญำที่มีลกัษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนหรือสัญญำ 
ร่วมทุนกบัเอกชนในกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ 

(๗) มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมกำรที่แต่งตัง้โดยกฎหมำย หรอืโดย 
มตคิณะรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ใหร้ะบุรำยชื่อรำยงำนทำงวชิำกำร รำยงำนขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มูล
ขำ่วสำรทีน่ ำมำใชใ้นกำรพจิำรณำไวด้ว้ย 

(๘) ขอ้มลูขำ่วสำรอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ขอ้มลูขำ่วสำรทีจ่ดัใหป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูดต้ำมวรรคหนึ่ง ถำ้มส่ีวนทีต่อ้งหำ้ม
มิให้เปิดเผยตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรอืตัดทอนหรือท ำโดย
ประกำรอื่นใดทีไ่ม่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรส่วนนัน้ 

บุคคลไม่ว่ำจะมส่ีวนไดเ้สยีเกี่ยวขอ้งหรอืไม่กต็ำม ย่อมมสีทิธเิขำ้ตรวจดู ขอส ำเนำ
หรอืขอส ำเนำที่มคี ำรบัรองถูกต้องของขอ้มูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควร
หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร จะวำงหลักเกณฑ์เรียก
ค่ำธรรมเนียมในกำรนั ้นก็ได้ ในกำรนี้ ให้ค ำนึงถึงกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้ อย
ประกอบดว้ย  ทัง้นี้ เวน้แต่จะมกีฎหมำยเฉพำะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

คนต่ำงดำ้วจะมสีทิธติำมมำตรำนี้เพยีงใดใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดโดยกฎกระทรวง 
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๓๓๙ 

มำตรำ ๑๐  บทบัญญัติมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะก ำหนดใหม้กีำรเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีำรอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๑  นอกจำกขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรทีล่งพมิพใ์นรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว
หรอืที่จดัไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้แล้วหรอืที่มีกำรจดัให้ประชำชนได้ค้นคว้ำตำม
มำตรำ ๒๖ แล้ว ถ้ำบุคคลใดขอขอ้มูลข่ำวสำรอื่นใดของรำชกำรและค ำขอของผูน้ัน้ระบุ
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรในลักษณะที่อำจเข้ำใจ ได้ตำมควร ให้หน่วยงำนของรัฐ
ผู้รบัผิดชอบจดัหำข้อมูลข่ำวสำรนัน้ให้แก่ผู้ขอภำยในเวลำอนัสมควร เว้นแต่ผู้นัน้ขอ
จ ำนวนมำกหรอืบ่อยครัง้โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรใดมสีภำพทีอ่ำจบุบสลำยง่ำย หน่วยงำนของรฐัจะขอ
ขยำยเวลำในกำรจดัหำใหห้รอืจะจดัท ำส ำเนำให้ในสภำพอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อมใิหเ้กิด
ควำมเสยีหำยแก่ขอ้มลูขำ่วสำรนัน้กไ็ด ้

ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรฐัจดัหำให้ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็น
ขอ้มูลข่ำวสำรที่มีอยู่แล้วในสภำพที่พร้อมจะให้ได้ มใิช่เป็นกำรต้องไปจดัท ำ วเิครำะห ์
จ ำแนก รวบรวม หรอืจดัให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นกำรแปรสภำพเป็นเอกสำรจำกขอ้มูล
ขำ่วสำรทีบ่นัทกึไวใ้นระบบกำรบนัทกึภำพหรอืเสียง ระบบคอมพวิเตอร์ หรอืระบบอื่นใด  
ทัง้นี้ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ถ้ำหน่วยงำนของรฐัเห็นว่ำกรณีที่ขอนัน้มใิช่กำร
แสวงหำผลประโยชน์ทำงกำรคำ้ และเป็นเรื่องที่จ ำเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีำพส ำหรบั 
ผู้นัน้หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ หน่วยงำนของรฐัจะจัดหำข้อมูล
ขำ่วสำรนัน้ใหก้ไ็ด ้

บทบญัญตัวิรรคสำมไม่เป็นกำรหำ้มหน่วยงำนของรฐัทีจ่ะจดัใหม้ขีอ้มลูข่ำวสำร
ของรำชกำรใดขึน้ใหม่ให้แก่ผู้รอ้งขอหำกเป็นกำรสอดคล้องดว้ยอ ำนำจหน้ำที่ตำมปกติ
ของหน่วยงำนของรฐันัน้อยู่แลว้ 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๙ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ มำใช้บงัคบัแก่กำร
จดัหำขอ้มลูขำ่วสำรใหต้ำมมำตรำนี้ โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีที่มผีู้ยื่นค ำขอขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑ 
แมว้่ำขอ้มลูขำ่วสำรทีข่อจะอยู่ในควำมควบคุมดแูลของหน่วยงำนส่วนกลำงหรอืส่วนสำขำ
ของหน่วยงำนแห่งนัน้ หรอืจะอยู่ในควำมควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรฐัแห่งอื่นกต็ำม 
ให้หน่วยงำนของรัฐที่ร ับค ำขอให้ค ำแนะน ำเพื่ อไปยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนของรัฐ 
ทีค่วบคุมดแูลขอ้มลูขำ่วสำรนัน้โดยไม่ชกัชำ้ 
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๓๔๐ 

ถำ้หน่วยงำนของรฐัผูร้บัค ำขอเหน็ว่ำข้อมูลข่ำวสำรทีม่คี ำขอเป็นขอ้มูลข่ำวสำร
ทีจ่ดัท ำโดยหน่วยงำนของรฐัแห่งอื่น และไดร้ะบุหำ้มกำรเปิดเผยไวต้ำมระเบยีบทีก่ ำหนด
ตำมมำตรำ ๑๖ ใหส่้งค ำขอนัน้ใหห้น่วยงำนของรฐัผูจ้ดัท ำขอ้มลูขำ่วสำรนัน้พจิำรณำเพื่อ
มคี ำสัง่ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓  ผู้ใดเห็นว่ำหน่วยงำนของรฐัไม่จดัพมิพ์ขอ้มูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ 
หรอืไม่จัดข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ หรือไม่จดัหำข้อมูล
ข่ำวสำรให้แก่ตนตำมมำตรำ ๑๑ หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำ หรือเห็นว่ำตนไม่ได้รบัควำมสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกบักำรมคี ำสัง่มใิหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ หรอืค ำสัง่ไม่รบัฟังค ำคดัค้ำนตำมมำตรำ ๑๗ หรือค ำสัง่ 
ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๕ 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรยีนต่อคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรต้อง
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุ
จ ำเป็นใหข้ยำยเวลำออกไปได ้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลำทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกิน
หกสบิวนั 

 

หมวด ๒ 

ขอ้มลูขำ่วสำรทีไ่มต่อ้งเปิดเผย 

   
 

มำตรำ ๑๔  ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสถำบนั
พระมหำกษตัรยิจ์ะเปิดเผยมไิด ้

 

มำตรำ ๑๕  ขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้ 
หน่วยงำนของรฐัหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐัอำจมีค ำสัง่มิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค ำนึงถึงกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรฐั ประโยชน์สำธำรณะ และประโยชน์ของ
เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งประกอบกนั 

(๑) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของประเทศ 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ หรอืควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกจิหรอืกำรคลงัของประเทศ 

(๒) กำรเปิดเผยจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ หรือไม่อำจ
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับกำรฟ้องคดี กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม  
กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ หรอืกำรรูแ้หล่งทีม่ำของขอ้มลูขำ่วสำรหรอืไม่กต็ำม 
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๓๔๑ 

(๓) ควำมเหน็หรอืค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรฐัในกำรด ำเนินกำรเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด แต่ทัง้นี้ไม่รวมถึงรำยงำนทำงวชิำกำร รำยงำนข้อเท็จจรงิ หรอืขอ้มูลข่ำวสำร 
ทีน่ ำมำใชใ้นกำรท ำควำมเหน็หรอืค ำแนะน ำภำยในดงักล่ำว 

(๔) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตรำยต่อชีวติหรอืควำมปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 

(๕) รำยงำนกำรแพทย์หรอืขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเป็นกำรรุกล ้ำ
สทิธส่ิวนบุคคลโดยไม่สมควร 

(๖) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีกฎหมำยคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูล
ขำ่วสำรทีม่ผีูใ้หม้ำโดยไม่ประสงคใ์หท้ำงรำชกำรน ำไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

(๗) กรณีอื่นตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

ค ำสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได ้ 
แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่ำที่เปิดเผยไม่ได้เพรำะเป็นข้อมูลข่ำวสำรประเภทใดและเพรำะเหตุใด  
และให้ถือว่ำกำรมีค ำสัง่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นดุลพินิจ โดยเฉพำะของ
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัตำมล ำดบัสำยกำรบังคับบัญชำ แต่ผู้ขออำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
วนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรไดต้ำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๖  เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในทำงปฏบิัตวิ่ำขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร
จะเปิดเผยต่อบุคคลใดไดห้รอืไม่ภำยใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษำมใิห้รัว่ไหล
ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดวิธีกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรนั ้น  ทัง้นี้  ตำมระเบียบ 
ทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนดว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเห็นว่ำ กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั ้นเสนอ 
ค ำคัดค้ำนภำยในเวลำที่ก ำหนด แต่ต้องให้เวลำอันสมควรที่ผู้นัน้อำจเสนอค ำคัดค้ำนได ้ 
ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ผู้ที่ได้รบัแจ้งตำมวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทรำบว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรใดอำจกระทบถงึประโยชน์ไดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำรนัน้ได้
โดยท ำเป็นหนังสอืถงึเจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูร้บัผดิชอบ 

ในกรณีที่มกีำรคดัค้ำน เจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้รบัผิดชอบต้องพิจำรณำค ำคดัค้ำน
และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้คัดค้ำนทรำบโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่มีค ำสัง่ไม่รับฟัง 
ค ำคดัค้ำน เจ้ำหน้ำที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรนัน้มไิด้จนกว่ำจะล่วงพ้นก ำหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๔๒ 

เวลำอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๘ หรอืจนกว่ำคณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร
ไดม้คี ำวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรนัน้ได ้แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีทีเ่จำ้หน้ำทีข่องรฐัมคี ำสัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำรใดตำม
มำตรำ ๑๔ หรอืมำตรำ ๑๕ หรอืมคี ำสัง่ไม่รบัฟังค ำคดัคำ้นของผูม้ปีระโยชน์ไดเ้สยีตำม
มำตรำ ๑๗ ผูน้ัน้อำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรภำยใน
สบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่นัน้ โดยยื่นค ำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๑๙  กำรพจิำรณำเกี่ยวกบัขอ้มูลข่ำวสำรทีม่คี ำสัง่มใิหเ้ปิดเผยนัน้ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำร
หรอืศำลกต็ำม จะต้องด ำเนินกระบวนกำรพจิำรณำโดยมใิหข้อ้มูลข่ำวสำรนัน้เปิดเผยแก่
บุคคลอื่นใดที่ไม่จ ำเป็นแก่กำรพิจำรณำและในกรณีที่จ ำเป็นจะพิจำรณำลบัหลังคู่กรณี
หรอืคู่ควำมฝ่ำยใดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๐  กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรใดแม้จะเขำ้ข่ำยต้องมคีวำมรบัผดิตำม
กฎหมำยใด ใหถ้อืว่ำเจำ้หน้ำทีข่องรฐัไม่ต้องรบัผดิหำกเป็นกำรกระท ำโดยสุจรติในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอ้มลูข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ ถำ้เจำ้หน้ำทีข่องรฐัไดด้ ำเนินกำรโดยถูกตอ้ง
ตำมระเบยีบตำมมำตรำ ๑๖ 

(๒) ขอ้มูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรฐัในระดบัตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง มีค ำสัง่ให้เปิดเผยเป็นกำรทัว่ไปหรอืเฉพำะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์ 
อนัส ำคญัยิง่กว่ำทีเ่กี่ยวกบัประโยชน์สำธำรณะ หรอืชวีติ ร่ำงกำย สุขภำพ หรอืประโยชน์อื่น
ของบุคคล และค ำสัง่นัน้ได้กระท ำโดยสมควรแก่เหตุ ในกำรนี้จะมกีำรก ำหนดขอ้จ ำกดั
หรอืเงือ่นไขในกำรใชข้อ้มลูขำ่วสำรนัน้ตำมควำมเหมำะสมกไ็ด ้

กำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรตำมวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงำนของรฐัพน้จำก
ควำมรบัผดิตำมกฎหมำยหำกจะพงึมใีนกรณีดงักล่ำว 

 

หมวด ๓ 

ขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคล 

   
 

มำตรำ ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ
ทีม่สีญัชำตไิทยและบุคคลธรรมดำทีไ่ม่มสีญัชำตไิทยแต่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๔๓ 

มำตรำ ๒๒  ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำต ิส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิและ
หน่วยงำนของรัฐแห่ งอื่นตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง อำจออกระเบียบโดย 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่มิให้น ำ
บทบญัญตัวิรรคหนึ่ง (๓) ของมำตรำ ๒๓ มำใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ 
ในควำมควบคุมดแูลของหน่วยงำนดงักล่ำวกไ็ด ้

หน่วยงำนของรฐัแห่งอื่นที่จะก ำหนดในกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งนัน้ ต้องเป็น
หน่วยงำนของรฐัซึง่กำรเปิดเผยประเภทขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) 
จะเป็นอุปสรรครำ้ยแรงต่อกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๓  หน่วยงำนของรฐัต้องปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรจดัระบบขอ้มูลข่ำวสำร
ส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) ต้องจดัให้มรีะบบขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลเพยีงเท่ำที่เกี่ยวขอ้งและจ ำเป็น
เพื่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรฐัให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์เท่ำนัน้ และยกเลิก
กำรจดัใหม้รีะบบดงักล่ำวเมื่อหมดควำมจ ำเป็น 

(๒) พยำยำมเก็บขอ้มูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของขอ้มูล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในกรณีทีจ่ะกระทบถงึประโยชน์ไดเ้สยีโดยตรงของบุคคลนัน้ 

(๓) จดัให้มกีำรพมิพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำและตรวจสอบแก้ไขใหถู้กต้องอยู่เสมอ
เกีย่วกบัสิง่ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ประเภทของบุคคลทีม่กีำรเกบ็ขอ้มลูไว ้

(ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคล 

(ค) ลกัษณะกำรใชข้อ้มลูตำมปกต ิ

(ง) วธิกีำรขอตรวจดขูอ้มลูขำ่วสำรของเจำ้ของขอ้มลู 

(จ) วธิกีำรขอใหแ้ก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

(ฉ) แหล่งทีม่ำของขอ้มลู 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลในควำมรบัผิดชอบให้ถูกต้อง 
อยู่เสมอ 

(๕) จดัระบบรกัษำควำมปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อป้องกนัมใิหม้กีำรน ำไปใชโ้ดยไม่เหมำะสมหรอืเป็นผลรำ้ยต่อเจำ้ของ
ขอ้มลู 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูล หน่วยงำนของรฐัต้องแจ้ง 
ให้เจำ้ของขอ้มูลทรำบล่วงหน้ำหรอืพรอ้มกบักำรขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงค์ที่จะน ำข้อมูล 
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๓๔๔ 

มำใช้ ลกัษณะกำรใช้ขอ้มูลตำมปกติ และกรณีทีข่อขอ้มูลนัน้เป็นกรณีที่อำจใหข้อ้มูลได้
โดยควำมสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมำยบงัคบั 

หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบในกรณีมีกำรให้จัดส่งข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไปทรำบข้อมูลข่ำวสำรนัน้ได ้ 
เวน้แต่เป็นไปตำมลกัษณะกำรใชข้อ้มลูตำมปกต ิ

 

มำตรำ ๒๔  หน่วยงำนของรฐัจะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ในควำม
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงำนของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปรำศจำกควำมยนิยอมเป็น
หนังสือของเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้ำหรอืในขณะนั ้นมิได้ เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐัในหน่วยงำนของตนเพื่อกำรน ำไปใชต้ำมอ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนของรฐัแห่งนัน้ 

(๒) เป็นกำรใชข้อ้มูลตำมปกตภิำยในวตัถุประสงค์ของกำรจดัใหม้รีะบบขอ้มูล
ขำ่วสำรส่วนบุคคลนัน้ 

(๓) ต่อหน่วยงำนของรฐัทีท่ ำงำนด้ำนกำรวำงแผนหรอืกำรสถติหิรอืส ำมะโนต่ำง ๆ 
ซึง่มหีน้ำทีต่อ้งรกัษำขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

(๔) เป็นกำรให้เพื่อประโยชน์ในกำรศกึษำวจิยัโดยไม่ระบุชื่อหรอืส่วนที่ท ำให้รู้ว่ำ
เป็นขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกร หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐัตำม
มำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อกำรตรวจดคูุณค่ำในกำรเกบ็รกัษำ 

(๖)๓ ต่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐัเพื่อกำรป้องกนักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย 
กำรสบืสวน กำรสอบสวน หรอืกำรฟ้องคด ีไม่ว่ำเป็นคดปีระเภทใดกต็ำม 

 
๓ บทนิยำมค ำว่ำ “สุขภำพ” ตำมมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัสิุขภำพแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมำยควำมว่ำ ภำวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำและทำงสงัคม เชื่อมโยงกนั
เป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล  ดงันัน้ ขอ้มูลด้ำนสุขภำพของบุคคลจึงได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกบัภำวะของมนุษย์
ทำงร่ำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำ และทำงสงัคม ซึ่งข้อมูลรำยละเอียดส่วนบุคคล เช่น รหสัประจ ำตัว
ประชำชน ๑๓ หลกั รหสัและชื่อสทิธใินกำรรกัษำพยำบำล หรอืวนัเริม่ใช้สทิธ ิเป็นต้น ไม่ถอืเป็นขอ้มูล
ด้ำนสุขภำพของบุคคลที่ต้องห้ำมมิให้เปิดเผยตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติฯ  
แต่ขอ้มลูดงักล่ำวเป็น “ขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบคุคล” ทีอ่ยู่ในควำมครอบครองหรอืควบคุมดูแลของหน่วยงำน
ของรัฐ จึงเป็น “ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมขี้อยกเว้นที่อำจเปิดเผยต่อเจ้ำหน้ำที่ของรฐัเพื่อกำรป้องกนักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรสบืสวน กำรสอบสวน หรอืฟ้องคด ีตำมมำตรำ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๒๒/๒๕๕๕) 
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๓๔๕ 

(๗) เป็นกำรใหซ้ึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชวีติหรอืสุขภำพ
ของบุคคล 

(๘) ต่อศำล และเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรอืหน่วยงำนของรฐัหรอืบุคคลที่มีอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำยทีจ่ะขอขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำว 

(๙) กรณีอื่นตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๙ ) ให้มีกำรจัดท ำบัญชีแสดงกำรเปิดเผยก ำกับไว้กับข้อมูลข่ำวสำรนั ้น 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๕  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ บุคคลย่อมมสีทิธทิีจ่ะไดรู้้
ถึงข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั ้นมีค ำขอเป็นหนังสือ 
หน่วยงำนของรฐัทีค่วบคุมดแูลขอ้มลูขำ่วสำรนัน้จะตอ้งใหบุ้คคลนัน้หรอืผูก้ระท ำกำรแทน
บุคคลนัน้ได้ตรวจดูหรอืได้รบัส ำเนำขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้ 
และใหน้ ำมำตรำ ๙ วรรคสอง และวรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเปิดเผยรำยงำนกำรแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ำกรณีมีเหตุอันควร
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัจะเปิดเผยต่อเฉพำะแพทยท์ีบุ่คคลนัน้มอบหมำยกไ็ด ้

ถ้ำบุคคลใดเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้อง
ตำมที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงำนของรฐัที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่ำวสำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มูลข่ำวสำรส่วนนัน้ได้ ซึ่งหน่วยงำนของรฐัจะต้อง
พจิำรณำค ำขอดงักล่ำว และแจง้ใหบุ้คคลนัน้ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

ในกรณีที่หน่วยงำนของรฐัไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบข้อมูลข่ำวสำรให้ตรง
ตำมที่มคี ำขอ ใหผู้น้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำร
ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัได้รบัแจ้งค ำสัง่ไม่ยนิยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มูล
ขำ่วสำร โดยยื่นค ำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร และไม่ว่ำกรณีใด ๆ ใหเ้จำ้ของขอ้มลูมสีทิธิ
ร้องขอให้หน่วยงำนของรัฐหมำยเหตุค ำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่ำวสำรส่วนที่
เกีย่วขอ้งได ้

ให้บุคคลตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๓  
มำตรำ ๒๔ และมำตรำนี้แทนผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรอืเจำ้ของขอ้มลูทีถ่งึแก่กรรมแลว้ได ้
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๓๔๖ 

หมวด ๔ 

เอกสำรประวตัศิำสตร ์

   
 

มำตรำ ๒๖  ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรฐัไม่ประสงค์จะเก็บ
รกัษำหรอืมอีำยุครบก ำหนดตำมวรรคสองนับแต่วนัที่เสร็จสิ้นกำรจดัให้มขีอ้มูลข่ำวสำรนัน้ 
ให้หน่วยงำนของรฐัส่งมอบให้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกรหรอืหน่วยงำน
อื่นของรฐัตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ เพื่อคดัเลอืกไวใ้หป้ระชำชนไดศ้กึษำคน้ควำ้ 

ก ำหนดเวลำต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมวรรคหนึ่งให้แยกตำม
ประเภท ดงันี้ 

(๑) ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๔ เมื่อครบเจด็สบิหำ้ปี 

(๒) ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๕ เมื่อครบยีส่บิปี 

ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง อำจขยำยออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงำนของรฐัยงัจ ำเป็นต้องเกบ็รกัษำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไวเ้อง

เพื่อประโยชน์ในกำรใชส้อย โดยตอ้งจดัเกบ็และจดัใหป้ระชำชนไดศ้กึษำคน้ควำ้ตำมทีจ่ะ
ตกลงกบัหอจดหมำยเหตุแห่งชำต ิกรมศลิปำกร 

(๒) หน่วยงำนของรฐัเห็นว่ำ ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรนัน้ ยงัไม่ควรเปิดเผย
โดยมีค ำสัง่ขยำยเวลำก ำกับไว้เป็นกำรเฉพำะรำย ค ำสัง่กำรขยำยเวลำนัน้ให้ก ำหนด
ระยะเวลำไวด้ว้ย แต่จะก ำหนดเกนิครำวละหำ้ปีไม่ได ้

กำรตรวจสอบหรอืทบทวนมใิห้มกีำรขยำยระยะเวลำไม่เปิดเผยจนเกินควำม
จ ำเป็นใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตำมมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมที่
คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบก ำหนดใหห้น่วยงำนของรฐัหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัจะตอ้งท ำลำย
หรอือำจท ำลำยไดโ้ดยไม่ตอ้งเกบ็รกัษำ 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๒๗  ให้มีคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประกอบด้วย
รัฐมนตรีซึ่ งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
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๓๔๗ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
เลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ข่ำวกรองแห่งชำติ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และผู้ทรงคุณวุฒอิื่นจำกภำครฐัและ
ภำคเอกชน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อกีเกำ้คนเป็นกรรมกำร 

ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีแต่งตัง้ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรฐัมนตรคีนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร และอกีสองคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๒๘  คณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั

และหน่วยงำนของรฐัในกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๒) ใหค้ ำปรกึษำแก่เจำ้หน้ำที่ของรฐัหรอืหน่วยงำนของรฐัเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิ

ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ตำมทีไ่ดร้บัค ำขอ 

(๓) เสนอแนะในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำและกำรออกกฎกระทรวงหรือ
ระเบยีบของคณะรฐัมนตรตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔) พจิำรณำและใหค้วำมเหน็เรื่องรอ้งเรยีนตำมมำตรำ ๑๓ 

(๕) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้เสนอคณะรฐัมนตรี
เป็นครัง้ครำวตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๗) ด ำเนินกำรเรื่องอื่นตำมทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๙  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รบัแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๒๗ มวีำระอยู่
ในต ำแหน่งครำวละสำมปีนับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ ผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รบั
แต่งตัง้ใหม่ได ้

 

มำตรำ ๓๐  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๒๗ พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือ 
ไม่สุจรติต่อหน้ำทีห่รอืหย่อนควำมสำมำรถ 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
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๓๔๘ 

(๖) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๓๑  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม
หรอืไม่อำจปฏบิตัิหน้ำทีไ่ด้ ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน
ในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๓๒  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจเรยีกให้บุคคลใดมำใหถ้้อยค ำหรอืใหส่้ง
วตัถุ เอกสำร หรอืพยำนหลกัฐำนมำประกอบกำรพจิำรณำได ้

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงำนของรฐัปฏิเสธว่ำไม่มีข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ม ี
ค ำขอไม่ว่ำจะเป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๑ หรอืมำตรำ ๒๕ ถ้ำผู้มคี ำขอไม่เชื่อว่ำเป็นควำมจรงิ
และร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๓ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเข้ำด ำเนินกำร
ตรวจสอบขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ละแจง้ผลกำรตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทรำบ 

หน่วยงำนของรฐัหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐัต้องยนิยอมให้คณะกรรมกำรหรอืผู้ซึ่ง
คณะกรรมกำรมอบหมำยเขำ้ตรวจสอบขอ้มลูขำ่วสำรทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของตนได้
ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูขำ่วสำรทีเ่ปิดเผยไดห้รอืไม่กต็ำม 

 

มำตรำ ๓๔  คณะกรรมกำรจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำหรือ
ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ และให้น ำควำม 
ในมำตรำ ๓๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

คณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร 

   
 

มำตรำ ๓๕  ให้มคีณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรสำขำต่ำง ๆ 
ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำร มอี ำนำจ
หน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๔ หรือ
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๓๔๙ 

มำตรำ ๑๕ หรอืค ำสัง่ไม่รบัฟังค ำคดัคำ้นตำมมำตรำ ๑๗ และค ำสัง่ไม่แก้ไขเปลีย่นแปลง
หรอืลบขอ้มลูขำ่วสำรส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๕ 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่ ง  
ให้แต่งตัง้ตำมสำขำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เช่น ควำม
มัน่คงของประเทศ เศรษฐกจิและกำรคลงัของประเทศ หรอืกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

 

มำตรำ ๓๖  คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรคณะหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยบุคคลตำมควำมจ ำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน และให้ข้ำรำชกำร 
ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

ในกรณีพจิำรณำเกี่ยวกบัขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนของรฐัแห่งใด กรรมกำร
วนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำรซึง่มำจำกหน่วยงำนของรฐัแห่งนัน้จะเขำ้ร่วมพจิำรณำ
ดว้ยไม่ได ้

กรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร จะเป็นเลขำนุกำรหรอืผูช้่วยเลขำนุกำร
ไม่ได ้

 

มำตรำ ๓๗  ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำส่งค ำอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมกำรวนิิจฉัย
กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร โดยค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำร
วนิิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแต่ละสำขำภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่คณะกรรมกำร
ไดร้บัค ำอทุธรณ์ 

ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรใหเ้ป็นทีสุ่ด และ
ในกำรมีค ำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัเิกีย่วกบักรณีใดตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๓ วรรคสอง มำใช้บงัคบัแก่กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของ
คณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๘  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำร
แต่ละสำขำ วธิพีจิำรณำและวนิิจฉัย และองค์คณะในกำรพจิำรณำและวนิิจฉัยให้เป็นไป
ตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๙  ใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๒ และบทก ำหนดโทษ
ที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่ำวมำใช้บงัคับกับคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล
ขำ่วสำรโดยอนุโลม 
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๓๕๐ 

หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรที่สัง่ตำมมำตรำ ๓๒ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมขอ้จ ำกดัหรอืเงื่อนไขที่เจ้ำหน้ำที่ของรฐั
ก ำหนดตำมมำตรำ ๒๐ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกินสองหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๔๒  บทบญัญัติมำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ มิให้ใช้บงัคบักับ
ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรทีเ่กดิขึน้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ให้หน่วยงำนของรฐัจดัพิมพ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่ ง หรือจดัให้มีข้อมูล
ข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชำชนเขำ้ตรวจดูได ้แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรจะไดก้ ำหนด 

 

มำตรำ ๔๓  ใหร้ะเบยีบว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้ง
ต่อพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนดตำมมำตรำ ๑๖ จะไดก้ ำหนด
เป็นอยำ่งอื่น 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๕๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื ในระบอบประชำธปิไตย 
กำรให้ประชำชนมโีอกำสกว้ำงขวำงในกำรได้รบัข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ของรฐัเป็นสิ่งจ ำเป็น เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคดิเห็นและใช้สทิธิ
ทำงกำรเมอืงได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจรงิ อนัเป็นกำรส่งเสรมิให้มคีวำมเป็นรฐับำล
โดยประชำชนมำกยิง่ขึน้ สมควรก ำหนดใหป้ระชำชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 
โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไม่ต้องเปิดเผยทีแ่จง้ชดัและจ ำกดัเฉพำะขอ้มูลข่ำวสำรทีห่ำกเปิดเผยแล้ว
จะเกิดควำมเสียหำยต่อประเทศชำติหรอืต่อประโยชน์ที่ส ำคญัของเอกชน  ทัง้นี้ เพื่อ
พฒันำระบอบประชำธปิไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชำชนมโีอกำสรู้ถึงสทิธหิน้ำที่
ของตนอย่ำงเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษำประโยชน์ของตนได้อีกประกำรหนึ่งด้วย 
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรไปพรอ้มกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๕๒ 

ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 
เรื่อง ก ำหนดใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบังำนวจิยัทีใ่ชเ้งนิงบประมำณ 

เป็นขอ้มลูขำ่วสำรทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชำชนตรวจดไูดต้ำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
แห่งพระรำชบญัญตัขิอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐๔ 

   
 

ด้วยพระรำชบญัญัติขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ วรรค
หนึ่ง (๘) บญัญตัใิหอ้ ำนำจคณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนดขอ้มลูขำ่วสำร
อื่นที่หน่วยงำนของรฐัต้องจดัให้มีไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนด 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบญัญตัิขอ้มูล
ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรจงึก ำหนดให้
ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบังำนวจิยัที่ใช้เงนิงบประมำณที่หน่วยงำนของรฐัได้ท ำกำรศกึษำ
วิจัย หรือมีอยู่ในควำมครอบครองดูแล ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน เป็นข้อมูล
ข่ำวสำรทีห่น่วยงำนของรฐัต้องจดัให้มไีวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดูไดต้ำมมำตรำ ๙ วรรค
หนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  ทัง้นี้  ตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในประกำศนี้ 
“งำนวจิยั” หมำยควำมว่ำ กำรคน้ควำ้และพฒันำควำมรูต้ำมแนวทำงของแต่ละ

ศำสตร์ โดยมจีุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบที่ชดัเจนเพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ตำมที่คำดหวงัในระยะเวลำทีก่ ำหนดและมกีำรบรหิำรจดักำรผ่ำนกจิกรรมที่ท ำใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประโยชน์สูงสุดในกำรสรำ้งองค์ควำมรูใ้หม่ทัง้
ระดบัพืน้ฐำนและประยุกตใ์ช ้ซึง่น ำไปสู่ควำมกำ้วหน้ำทำงวชิำกำรหรอืเกดิประโยชน์เพื่อ
กำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำน  ทัง้นี้  กำรจ้ำงที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อ
ปฏบิตังิำนทีม่ลีกัษณะดงักล่ำว ใหถ้อืเป็นงำนวจิยัตำมประกำศฉบบันี้ดว้ย 

“เงินงบประมำณ ” หมำยควำมว่ำ เงินงบประมำณตำมกฎหมำยว่ ำด้วย
งบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยวิธกีำรงบประมำณ กฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอน
งบประมำณ หรอืกฎหมำยว่ำด้วยเงนิคงคลงั เงนิซึ่งหน่วยงำนของรฐัไดร้บัไว้โดยไดร้บั
อนุญำตจำกรฐัมนตรใีหไ้ม่ตอ้งน ำส่งคลงัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ และเงนิ

 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๕๘ ง/หน้ำ ๒๙/๒๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๓ 

ซึง่หน่วยงำนของรฐัไดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงัเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิตำมกฎหมำย และให้
หมำยควำมรวมถงึเงนิกู ้และเงนิช่วยเหลอืดว้ย 
 

ขอ้ ๒  ให้หน่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรจดัให้มขีอ้มูลข่ำวสำรส ำหรบักำรสบืค้น
เกีย่วกบังำนวจิยัทีใ่ชเ้งนิงบประมำณทีห่น่วยงำนของรฐัไดท้ ำกำรศกึษำวจิยั หรอืมอียู่ใน
ควำมครอบครองดแูลตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องหน่วยงำนของรฐัไวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูด ้
โดยอย่ำงน้อยตอ้งมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

ก. ชื่อหรอืหวัขอ้เรื่องงำนวจิยั 

ข. รำยชื่อผูท้ ำงำนวจิยั ซึง่รวมถงึทีป่รกึษำและผูช้่วยท ำงำนวจิยัดว้ย 

ค. วธิกีำรจำ้งท ำงำนวจิยั 

ง. จ ำนวนเงนิตำมสญัญำรบังำนวจิยั 

จ. ระยะเวลำด ำเนินงำนวจิยั 

 

ขอ้ ๓  กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ ๒ ใหจ้ดัท ำในรูปแบบหนังสอื เอกสำร หรอืขอ้มูล
อเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจดูได้ ณ สถำนที่ที่หน่วยงำนของรฐัจดัให้
ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจดัให้มขี้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ลงวนัที่ ๒๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๔๑ และโดยช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
หน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม  ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วนั นับแต่
วนัทีม่ปีระกำศฉบบันี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๔ 

ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

เรื่อง ก ำหนดใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ 

เป็นขอ้มลูขำ่วสำรทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชำชนตรวจดไูดต้ำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
แห่งพระรำชบญัญตัขิอ้มลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐๕ 

   
 

ด้วยพระรำชบญัญัติขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ วรรค
หนึ่ง (๘) บญัญตัใิหอ้ ำนำจคณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนดขอ้มลูขำ่วสำร
อื่นที่หน่วยงำนของรฐัต้องจดัให้มีไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนด 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบญัญตัิขอ้มูล
ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรจงึก ำหนดให้
ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัทีส่ำธำรณประโยชน์เป็นข้อมูลข่ำวสำรทีห่น่วยงำนของรฐัต้องจดั
ใหม้ไีวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูดต้ำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบญัญตัขิอ้มูล
ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 
 

ขอ้ ๑  ใหห้น่วยงำนของรฐัซึ่งจดัท ำ จดัใหม้ ีหรอืครอบครองดูแลขอ้มูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับที่สำธำรณประโยชน์ประเภทที่ดินสำธำรณประโยชน์ จดัให้มีข้อมูลข่ำวสำร
ส ำหรบักำรสบืคน้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ทะเบยีนทีด่นิสำธำรณประโยชน์ 

(๒) หนังสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง 

(๓) เอกสำรแสดงพกิดัและต ำแหน่งทีต่ัง้ของทีด่นิสำธำรณประโยชน์ 

(๔) เอกสำรอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนด 

 

ขอ้ ๒  ใหห้น่วยงำนของรฐัซึ่งจดัท ำ จดัใหม้ ีหรอืครอบครองดูแลขอ้มลูขำ่วสำร
เกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ประเภทเขตควบคุมทำงน ้ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเดนิเรอื
ในน่ำนน ้ำไทย จดัใหม้ขีอ้มลูขำ่วสำรส ำหรบักำรสบืคน้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) แบบบนัทกึรำยละเอยีดกำรปักหมุดเขตควบคุมทำงน ้ำ 

(๒) แผนทีแ่สดงขอบเขตกำรปักหลกัเขตควบคุมทำงน ้ำ 

(๓) เอกสำรอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรก ำหนด 

 

 
๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๒๖ ง/หน้ำ ๔/๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๕ 

ขอ้ ๓  กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ใหจ้ดัท ำในรูปแบบหนังสอื เอกสำร 
หรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งประชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ณ สถำนทีท่ีห่น่วยงำนของ
รฐัจดัให้ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง หลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรเกี่ยวกบักำรจดัใหม้ขีอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรไวใ้ห้ประชำชนเขำ้ตรวจดู ลงวนัที ่
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๑ และโดยช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
หน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม  ทัง้นี้ ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน ๑๘๐ วนั นับแต่
วนัทีม่ปีระกำศฉบบันี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๙ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

สถติ ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยสถติ ิ

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. ๒๕๕๐” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“สถติ”ิ หมำยควำมว่ำ ขอ้ควำมหรอืตวัเลขทีแ่สดงผลทีป่ระมวลจำกขอ้มูลทีเ่กบ็

รวบรวมได ้

“กำรส ำรวจ” หมำยควำมว่ำ กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นอยู่จรงิเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสถติ ิ

“ส ำมะโน” หมำยควำมว่ำ กำรส ำรวจโดยกำรแจงนับจำกทุกหน่วยที่เกี่ยวกับ
ขอ้มลูนัน้ ๆ 

“กำรส ำรวจตัวอย่ำง” หมำยควำมว่ำ กำรส ำรวจโดยกำรแจงนับจำกหน่วยที่
เกีย่วกบัขอ้มลูนัน้ ๆ เพยีงบำงหน่วยทีเ่ลอืกเป็นตวัอย่ำง 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๓ ก/หน้ำ ๒๒/๑๒ กนัยำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๗ 

“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงำนอื่นของรฐั 

“ผูอ้ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสถติแิห่งชำต ิ

“พนักงำนเจำ้หน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งผูอ้ ำนวยกำรแต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕  ให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐ ในกำร
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัสถติติำมหลกัวชิำกำร 

 

มำตรำ ๖  ส ำนักงำนสถติแิห่งชำตมิอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท ำแผนแม่บทเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนทำงสถติขิองรฐั 

(๒) จดัท ำมำตรฐำนสถติเิสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อใหค้วำมเหน็ชอบ 

(๓) ส่งเสรมิและพฒันำงำนสถติขิองรฐัและเอกชน 

(๔) จดัท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตัวอย่ำง หรอือ ำนวยกำรใหม้กีำรส ำรวจด้ำน
ต่ำง ๆ ของประเทศ 

(๕) ประสำนงำนและหำรอืร่วมกบัหน่วยงำนเพื่อจดัท ำแผนก ำหนดควำมรบัผดิชอบ
ในกำรด ำเนินงำนทำงสถติติำมแผนแม่บทตำม (๑) 

(๖) แนะน ำ ให้ค ำปรกึษำ หรอืควำมช่วยเหลอืแก่หน่วยงำนเกี่ยวกบักำรจดัท ำ
แผนงำน และระเบยีบวธิใีนกำรจดัเกบ็ขอ้มลู ตลอดจนกำรประมวลผล และกำรวเิครำะห์
ผลสถติ ิ

(๗) ประสำนกบัหน่วยงำนในกำรสรำ้งเครอืข่ำยสถติ ิเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งฐำนขอ้มูล
สถติทิีส่ ำคญัและเป็นปัจจุบนัของประเทศ 

(๘) ใหบ้รกิำรสถติแิก่หน่วยงำน องคก์รเอกชน และบุคคลทัว่ไป 

(๙) เผยแพร่สถติแิละจดัใหม้กีำรศกึษำอบรมวชิำควำมรูเ้กีย่วกบัสถติ ิ

(๑๐) ร่วมมือและประสำนงำนกับต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ในงำนเกีย่วกบัสถติ ิ

(๑๑) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด และตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

 

มำตรำ ๗  ในกำรจดัท ำแผนแม่บทตำมมำตรำ ๖ (๑) ใหส้ ำนักงำนสถติแิห่งชำติ
ประสำนกบัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งและจดัท ำใหส้อดคล้องกบันโยบำยและแผนกำรพฒันำ
ประเทศและเมื่อคณะรฐัมนตรใีห้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมแผนแม่บทนัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

  

 

 

๓๕๘ 

มำตรำ ๘  หน่วยงำนตอ้งจดัท ำสถติใิหเ้ป็นไปตำมแผนก ำหนดควำมรบัผดิชอบ
ตำมมำตรำ ๖ (๕) และด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนสถติ ิ

หน่วยงำนใดไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติรำยงำน
คณะรฐัมนตร ีเพื่อสัง่กำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 

มำตรำ ๙  เมื่อหน่วยงำนจะมีกำรจัดท ำส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง 
ที่ประสงค์จะก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของประชำชนที่จะต้องให้ข้อมูล ให้ก ำหนดโดย
กฎกระทรวง กฎกระทรวงนัน้อย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วตัถุประสงค ์

(๒) ระยะเวลำ 

(๓) เขตทอ้งที ่
(๔) บุคคลซึง่จะตอ้งใหข้อ้มลูและวธิกีำรใหข้อ้มลู 

(๕) หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๑๐  เมื่อได้มกีฎกระทรวงตำมมำตรำ ๙ แล้ว ใหผู้้อ ำนวยกำรประกำศ
รำยละเอียดเกี่ยวกบัวธิดี ำเนินกำรในกำรจดัท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตวัอย่ำงในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

(๒) ค ำถำมที่บุคคลจะต้องใหข้อ้มูลหรอืรำยละเอยีดของแบบสอบถำมทีบุ่คคล
จะตอ้งกรอกขอ้มลู และวธิกีำรกรอกขอ้มลูในแบบสอบถำม 

(๓) ระยะเวลำทีพ่นักงำนเจำ้หน้ำทีจ่ะออกสอบถำมหรอืส่งแบบสอบถำม 

(๔) ระยะเวลำที่บุคคลซึ่งต้องกรอกแบบสอบถำมจะต้องส่งคืนแบบสอบถำมที่ได้
กรอกรำยกำรแลว้แก่พนักงำนเจำ้หน้ำที ่

(๕) ขอ้มลูอื่นทีป่ระชำชนสมควรทรำบ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และระบบเครอืข่ำย
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่อประเภทอื่น 

 

มำตรำ ๑๑  เมื่อมปีระกำศตำมมำตรำ ๑๐ แล้ว บุคคลซึ่งจะต้องใหข้อ้มูลตำมที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๙ (๔) มหีน้ำทีใ่หข้อ้มูลหรอืกรอกแบบสอบถำมตำมที่ก ำหนดไวใ้น
มำตรำ ๑๐ (๒) ใหถู้กตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ 
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๓๕๙ 

มำตรำ ๑๒  เมื่อมปีระกำศตำมมำตรำ ๑๐ แลว้ พนักงำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจเขำ้ไปใน
อำคำรหรอืที่ท ำกำรของบุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถำม ในระหว่ำงเวลำ 
พระอำทติย์ขึน้ถึงพระอำทติย์ตก หรอืในเวลำอื่นใดทีบุ่คคลนัน้ไดแ้จง้ใหท้รำบ เพื่อสอบถำม
ข้อมูล หรือด ำเนินกำรกรอกแบบสอบถำม หรือเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  
ในกำรนี้บุคคลดงักล่ำวตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมสมควร 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แสดงบตัรประจ ำตัว 
ต่อบุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง 

บตัรประจ ำตวัพนักงำนเจำ้หน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๓  ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่พบบุคคลผู้ซึ่งจะให้ข้อมูลหรอืกรอก
แบบสอบถำมใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลู 

 

มำตรำ ๑๔  ให้หน่วยงำนมหีน้ำที่ให้ควำมร่วมมือแก่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เพื่อประโยชน์ในกำรจดัสรำ้งเครอืขำ่ยสถติแิละพฒันำฐำนขอ้มูลทีส่ ำคญัและเป็นปัจจุบนั
ของประเทศ 

ในกรณีทีส่ ำนักงำนสถติแิห่งชำตจิ ำเป็นต้องใชข้อ้มูลจำกกำรส ำรวจ หรอืขอ้มูล
จำกบนัทกึทะเบยีน รำยงำน หรอืเอกสำรอื่นใดทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนใด 
เพื่อกำรจดัท ำสถติทิีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ ใหห้น่วยงำนนัน้จดัส่งขอ้มูล
ดงักล่ำวใหส้ ำนักงำนสถติิแห่งชำติภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกส ำนักงำน
สถติแิห่งชำต ิ

ขอ้มูลที่หน่วยงำนต้องจดัส่งให้ตำมวรรคหนึ่ง หรอืวรรคสองต้องไม่ระบุหรือ
เปิดเผยว่ำเป็นขอ้มูลของบุคคลใด เวน้แต่บุคคลนัน้จะให้ควำมยนิยอมเป็นหนังสอืหรือ
เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อประชำชนหรอืประชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจสอบไดอ้ยู่แลว้ 

 

มำตรำ ๑๕  บรรดำขอ้มลูเฉพำะบุคคลหรอืเฉพำะรำยทีไ่ดม้ำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ต้องถือเป็นควำมลับโดยเคร่งครดั ห้ำมมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรอืผูม้หีน้ำทีเ่กบ็รกัษำ เปิดเผยขอ้มลูนัน้แก่บุคคลใดซึง่ไม่มหีน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 
เวน้แต่ 

(๑) เป็นกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรอืกำรพจิำรณำคดทีี่ต้อง
หำว่ำกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๖๐ 

(๒) เป็นกำรเปิดเผยต่อหน่วยงำนเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรจดัท ำสถิต ิวเิครำะห์
หรอืวิจยั  ทัง้นี้เท่ำที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือ
เปิดเผยถงึเจำ้ของขอ้มลู 

 

มำตรำ ๑๖  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ใน
หน่วยงำนหรอืส ำนักงำนสถิติแห่งชำติต้องไม่น ำบรรดำข้อมูลเฉพำะบุคคลหรอืเฉพำะรำย 
ที่เจ้ำของขอ้มูลได้ให้ไว้หรอืกรอกแบบสอบถำมไปใช้ในกิจกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรจดัท ำ
สถติ ิวเิครำะหห์รอืวจิยั 

 

มำตรำ ๑๗  บรรดำข้อมูลที่อำจเปิดเผยได้ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติอำจ
ให้บริกำรข้อมูลนัน้ต่อบุคคลทัว่ไปได้ โดยอำจเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็นในกำร
ใหบ้รกิำรขอ้มลูนัน้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำทีส่ ำนักงำนสถติแิห่งชำตกิ ำหนด 

 

มำตรำ ๑๘  ผู้ใดไม่ให้ข้อมูล หรอืไม่กรอกแบบสอบถำมตำมวิธกีำรที่ก ำหนดใน
ประกำศตำมมำตรำ ๑๐ หรือไม่ส่งคืนแบบสอบถำมที่ได้กรอกรำยกำรแล้วแก่พนักงำน
เจำ้หน้ำที ่หรอืหน่วยงำนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในประกำศตำมมำตรำ ๑๐ (๔) หรอืไม่ให้
ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๒ ต้องระวำงโทษปรบั 
ไม่เกนิสำมพนับำท 

 

มำตรำ ๑๙  ผู้ใดซึ่งมหีน้ำทีใ่ห้ขอ้มูลตำมมำตรำ ๑๑ แต่จงใจให้ขอ้มูลเป็นเท็จ
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๒๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๕ หรอืมำตรำ ๑๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิ
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๒๑  บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบ 
ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญัตสิถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และมผีลใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระรำชบญัญัตินี้ จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ประกำศหรอืระเบยีบตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๖๑ 

มำตรำ ๒๒  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่ อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๖๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบัญญตัิ
สถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ใช้บงัคับมำนำน และมีบทบญัญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ปัจจุบันอนัมีผลท ำให้กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะ
หน่วยงำนกลำงด้ำนงำนสถิติของรัฐไม่มีควำมชัดเจน รวมทั ้งหลักเกณฑ์ และ
วธิดี ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ได้มำซึ่งสถิติไม่มีควำมคล่องตัวเพรำะขัน้ตอน
ก่อนเริ่มด ำเนินกำรใช้ระยะเวลำนำน ท ำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
ประกอบกบัขอ้มูลทำงสถิติที่จดัท ำขึ้นนัน้มปีระโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรพฒันำหรอื
แกไ้ขปัญหำในกำรบรหิำรงำนของรฐัดำ้นต่ำง ๆ ซึง่ควรจะมกีำรก ำหนดวธิกีำรด ำเนินกำร
ดำ้นสถติใิหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนัเพื่อควำมเป็นเอกภำพของสถติ ินอกจำกนี้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงและเป็นหลักประกันมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ 
ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูลจึงต้องก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จำกกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยตอ้งถอืเป็นควำมลบัอย่ำงเคร่งครดัและก ำหนดโทษส ำหรบัผูซ้ึง่ฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ใหส้อดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนัดว้ย  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



 

 ๓๖๓ 

ค าอธิบาย 

 

(๒) การทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

กำรทะเบียนรำษฎร หมำยถึง งำนทะเบียนต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรทะเบียนรำษฎร เช่น ทะเบียนบ้ำน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตำย รวมทัง้ 
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร ซึ่งก ำหนดระเบยีบปฏบิตั ิกำรแจง้เกดิ กำรแจง้
ตำย กำรย้ำยที่อยู่ กำรจัดท ำทะเบียนคนและทะเบียนบ้ำน อนัเป็นกฎหมำยที่ใกล้ตัว
เกี่ยวขอ้งกบัตนเองและสงัคมอย่ำงมำก เมื่อคนเกดิมำจะต้องท ำอย่ำงไร เป็นหน้ำทีข่อง
ใครที่จะแจ้งเกิด ไปแจ้งที่ไหน หรือเมื่อมีคนตำยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร  
เมื่อตอ้งกำรยำ้ยทีอ่ยู่จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำยอย่ำงไร 

กรณีทีม่เีดก็เกดิในบ้ำน เจ้ำบ้ำนต้องแจง้ต่อนำยทะเบยีนท้องทีภ่ำยใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัทีเ่ดก็เกดิ  

กรณีทีม่คีนตำย คนตำยในบ้ำนใหเ้จำ้บำ้นแจง้ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีม่คีนตำย
ภำยใน ๒๔ ชัว่โมง นับแต่เวลำตำย ถ้ำไม่มีเจ้ำบ้ำน ให้ผู้ที่พบศพไปแจ้งภำยใน  
๒๔ ชัว่โมง นับแต่เวลำพบศพ กรณีตำยนอกบ้ำนให้บุคคลที่ไปกับผู้ตำยหรือผู้พบศพ 
แจง้ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีภ่ำยใน ๒๔ ชัว่โมง นับแต่เวลำตำยหรอืพบศพ หรอืจะแจง้ต่อ
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจทีส่ะดวกกว่ำกไ็ด ้

กำรยำ้ยที่อยู่ เจำ้บ้ำนจะต้องไปแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู่ต่อนำยทะเบยีนทอ้งที่ภำยใน 
๑๕ วนั นับแต่วนัย้ำยออก กรณีย้ำยเข้ำ เจ้ำบ้ำนจะต้องไปแจ้งภำยใน ๑๕ วนั นับแต่ 
วนัยำ้ยเขำ้เชน่กนั 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนเป็นเอกสำรหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ถือ  
อนัเป็นหลักฐำนแสดงว่ำผู้ถือบัตรมีสัญชำติไทย มีชื่อตัว ชื่อสกุลว่ำอะไร เกิดเมื่อไร  
และอยู่ที่ไหน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรแสดงตนในกำรตดิต่อหน่วยงำนรำชกำร ธนำคำร 
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนกำรใช้สิทธเิลอืกตัง้ โดยผู้มีสญัชำติไทยซึ่งมีอำยุตัง้แต่สบิห้ำปี
บรบิูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสบิปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ต้องมีบตัรประจ ำตัว
ประชำชน ยกเวน้กรณีทีบุ่คคลไม่ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชน  

กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน มดีงันี้ 
๑. กำรขอมบีตัรประจ ำตวัประชำชนครัง้แรก 

๒. กรณีบตัรเดมิหมดอำยุ 
๓. กรณีบตัรหำยหรอืบตัรถูกท ำลำย 

๔. กรณีบตัรช ำรุดในสำระส ำคญั 
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๓๖๔ 

๕. กรณีเปลีย่นชื่อตวั หรอืชื่อสกุล 

๖. กรณีบุคคลไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

๗. กรณีผูถ้อืบตัรยำ้ยทีอ่ยู่ 
๘. กำรขอตรวจหลกัฐำนหรอืคดัส ำเนำรำยกำรเกีย่วกบับตัร 
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๓๖๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรทะเบยีนรำษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๒) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๓๔ ลงวนัที ่๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรทะเบยีนรำษฎร” หมำยควำมว่ำ งำนทะเบยีนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

รวมทัง้กำรจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๐๓/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๙๗/๒๒ พฤศจกิำยน ๒๕๓๔ 
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๓๖๖ 

“ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร” หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลตวับุคคลเกี่ยวกบั ชื่อ ชื่อสกุล 
เพศ วันเดือนปีเกิดและตำย สัญชำติ ศำสนำ ภูมิล ำเนำ สถำนะกำรสมรส วุฒิกำรศึกษำ  
ชื่อบดิำมำรดำหรอืผูร้บับุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และขอ้มูลอื่นทีจ่ ำเป็นเพื่อกำร
ด ำเนินงำนทะเบยีนต่ำง ๆ ในพระรำชบญัญตันิี้ 

“เลขประจ ำตวั” หมำยควำมว่ำ เลขประจ ำตวัประชำชนทีน่ำยทะเบยีนออกใหแ้ก่
บุคคลแต่ละคน 

“บ้ำน” หมำยควำมว่ำ โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรำ้งส ำหรบัใชเ้ป็นที่อยู่อำศยั ซึ่งมี
เจำ้บ้ำนครอบครอง และให้หมำยควำมรวมถงึแพ หรอืเรอืซึ่งจอดเป็นประจ ำและใชเ้ป็น 
ทีอ่ยู่ประจ ำ หรอืสถำนที ่หรอืยำนพำหนะอื่นซึง่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัประจ ำไดด้ว้ย 

“ทะเบียนบ้ำน” หมำยควำมว่ำ ทะเบยีนประจ ำบ้ำนแต่ละบ้ำนซึ่งแสดงเลขประจ ำ
บำ้น และรำยกำรของคนทัง้หมดผูอ้ยู่ในบำ้น 

“ทะเบยีนคนเกดิ” หมำยควำมว่ำ ทะเบยีนซึง่แสดงรำยกำรคนเกดิ 

“ทะเบยีนคนตำย” หมำยควำมว่ำ ทะเบยีนซึง่แสดงรำยกำรคนตำย 

“ทะเบียนบ้ำนกลำง” หมำยควำมว่ำ ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง
ก ำหนดใหจ้ดัท ำขึน้ส ำหรบัลงรำยกำรบุคคลทีไ่ม่อำจมชีื่อในทะเบยีนบำ้น 

“เจำ้บำ้น” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งเป็นหวัหน้ำครอบครองบ้ำนในฐำนะเป็นเจำ้ของ 
ผูเ้ช่ำ หรอืในฐำนะอื่นใดกต็ำม 

ในกรณีที่ไม่ปรำกฏเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำบ้ำนไม่อยู่ ตำย สูญหำย สำบสูญหรือ 
ไม่สำมำรถปฏบิตักิจิกำรไดใ้หถ้อืว่ำผูม้หีน้ำทีด่แูลบำ้นในขณะนัน้เป็นเจำ้บำ้น 

“ผูอ้ยู่ในบำ้น” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น 

“อ ำเภอ” ใหห้มำยควำมรวมถงึกิง่อ ำเภอ 

“ทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ กรุงเทพมหำนคร เทศบำล เมอืงพทัยำ และหน่วยกำร
ปกครองทอ้งถิน่อื่นทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงโดยอนุมตัริฐัมนตรกี ำหนดใหเ้ป็นทอ้งถิน่
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนกลำง นำย
ทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียน
จงัหวดั นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนอ ำเภอ นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียน
ท้องถิ่น นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนสำขำ นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียน
เฉพำะกจิ และนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ และใหห้มำยควำมรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำก
นำยทะเบยีนหรอืผูช้่วยนำยทะเบยีน 
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๓๖๗ 

“นำยทะเบียนผู้รบัแจ้ง” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนอ ำเภอ นำยทะเบียน
ทอ้งถิน่ และผูซ้ึง่ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงไดก้ ำหนดใหม้หีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรแจง้กำรเกดิ 
กำรตำย กำรย้ำยที่อยู่ กำรสร้ำงบ้ำนใหม่ กำรรื้อบ้ำน และกำรก ำหนดเลขประจ ำบ้ำน 
โดยไดก้ ำหนดขอบเขตหน้ำทีด่งักล่ำวไว ้

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดหรอืยกเว้นกำรปฏบิตัิ
เกี่ยวกบักำรแจ้งกำรเกิด กำรแจ้งกำรตำย กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ กำรส ำรวจตรวจสอบ
หรอืปรบัปรุงกำรทะเบยีนรำษฎร กำรจดัท ำทะเบยีนประวตั ิกำรจดัท ำบตัรประจ ำตวัหรอื
กำรอื่นใดอนัเกีย่วกบัคนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วดว้ยสญัชำตไิด ้

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรยีกเก็บไม่เกินอตัรำ
ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ไวด้ว้ยกไ็ด๒้ 

 

มำตรำ ๖  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะขอตรวจ หรอืคดัส ำเนำรำยกำร หรอืใหน้ำยทะเบยีนคดั
และรบัรองซึ่งส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ทะเบยีนคนเกิด หรอืทะเบยีนคนตำย ได้ที่ส ำนักทะเบียน
ในวนัเวลำรำชกำร 

ควำมในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบักำรขอคดัส ำเนำ หรอืคดัและรบัรองส ำเนำรำยกำร
เกี่ยวกบับตัรประจ ำตวัหรอืรำยกำรทะเบยีนรำษฎรอื่นที่จดัท ำตำมพระรำชบญัญัตนิี้ส ำหรบั
คนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยดว้ยโดยอนุโลม๓ 

เมื่อได้รบัค ำขอตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้นำยทะเบียนด ำเนินกำร
โดยเรว็๔ 

 

มำตรำ ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่กบัออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำท้ำยพระรำชบญัญัตินี้ 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้  ทัง้นี้  
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรำชกำรของกระทรวงนัน้ 

กฎกระทรวง เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
๒ มำตรำ ๕ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓ มำตรำ ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มำตรำ ๖ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๖๘ 

หมวด ๑ 

ส ำนักทะเบยีนและนำยทะเบยีน 

   
 

มำตรำ ๘๕  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๘/๑ ใหม้สี ำนักทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ดงันี้ 

(๑) ส ำนักทะเบยีนกลำง มผีูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง รองผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง 
และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง เป็นนำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนกลำง 
มหีน้ำทีร่บัผดิชอบและควบคุมกำรปฏบิตังิำนกำรทะเบยีนรำษฎรทัว่รำชอำณำจกัร 

(๒) ส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร มีนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร และ
ผู้ช่ วยนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร เป็นนำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียน
กรุงเทพมหำนคร มีหน้ำที่รบัผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบตัิงำนกำรทะเบียนรำษฎร 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ส ำนักทะเบียนจงัหวดั มีนำยทะเบียนจังหวดัและผู้ช่วยนำยทะเบียนจงัหวดั 
เป็นนำยทะเบยีนประจ ำส ำนักทะเบยีนจงัหวดั มหีน้ำทีร่บัผดิชอบและควบคุมกำรปฏบิตังิำน
กำรทะเบยีนรำษฎรในเขตจงัหวดั 

(๔) ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอ มนีำยทะเบยีนอ ำเภอและผูช้่วยนำยทะเบยีนอ ำเภอเป็น
นำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนอ ำเภอ มีหน้ำที่รบัผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
กำรทะเบยีนรำษฎรในเขตอ ำเภอ 

(๕) ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น มีนำยทะเบียนท้องถิ่นและผู้ช่วยนำยทะเบียน
ทอ้งถิน่เป็นนำยทะเบยีนประจ ำส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบและควบคุมกำร
ปฏบิตังิำนกำรทะเบยีนรำษฎรในเขตปกครองทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๘/๑๖  กำรจดัตัง้ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอหรอืส ำนักทะเบียนท้องถิ่นตำม
มำตรำ ๘ (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงประกำศ โดยค ำนึงถงึ
สภำพแห่งควำมพร้อมและควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรประชำชน รวมตลอดถงึกำรไม่
ซ ้ำซอ้นและกำรประหยดั 

ส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๘ (๔) และ (๕)  
ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้แลว้นัน้ เมื่อค ำนึงถงึสภำพตำมวรรคหนึ่งแลว้ ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงจะ
ยุบหรอืควบรวมเขำ้ดว้ยกนักไ็ด ้

 
๕ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มำตรำ ๘/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๖๙ 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของส ำนักทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ตำมวรรคหนึ่งหรอื
ควบรวมตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๘/๒๗  ใหม้นีำยทะเบยีนเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ดงันี้ 
(๑) อธิบดีกรมกำรปกครองเป็นผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง มีอ ำนำจออก

ระเบยีบหลกัเกณฑ์ วธิปีฏบิตั ิรวมทัง้ก ำหนดแบบพมิพเ์พื่อปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และแต่งตัง้รองผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง และผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง 

(๒) ปลดักรุงเทพมหำนครเป็นนำยทะเบยีนกรุงเทพมหำนคร และให้มอี ำนำจ
แต่งตัง้ผูช้่วยนำยทะเบยีนกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นนำยทะเบยีนจงัหวดั และให้มอี ำนำจแต่งตัง้ผู้ช่วย
นำยทะเบยีนจงัหวดั 

(๔) นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ แล้วแต่กรณี  
เป็นนำยทะเบยีนอ ำเภอ และใหม้อี ำนำจแต่งตัง้ผูช้่วยนำยทะเบยีนอ ำเภอ 

(๕) ปลดัเทศบำล ผู้อ ำนวยกำรเขต ปลดัเมอืงพทัยำหรอืหวัหน้ำผู้บรหิำรของ
หน่วยกำรปกครองทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี เป็นนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ และใหม้อี ำนำจแต่งตัง้
ผูช้่วยนำยทะเบยีนทอ้งถิน่  

ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงตำม (๑) จะมอบอ ำนำจใหร้องผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง 
หรอืผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง ปฏบิตัริำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง หรอืจะ
มอบอ ำนำจใหข้ำ้รำชกำรสงักดักรมกำรปกครองปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดดว้ยกไ็ด๘้ 

นำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครตำม (๒) จะมอบอ ำนำจให้ผู้ช่วยนำยทะเบยีน
กรุงเทพมหำนครหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งไม่ต ่ ำกว่ำระดับกองในส ำนักปลัด
กรุงเทพมหำนครปฏบิตัริำชกำรแทนนำยทะเบยีนกรุงเทพมหำนครกไ็ด ้

นำยทะเบยีนจงัหวดัตำม (๓) จะมอบอ ำนำจใหผู้้ช่วยนำยทะเบยีนจงัหวดั รองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัหรอืปลดัจงัหวดั ปฏบิตัริำชกำรแทนนำยทะเบยีนจงัหวดักไ็ด ้

นำยทะเบยีนอ ำเภอตำม (๔) จะมอบอ ำนำจให้ผู้ช่วยนำยทะเบยีนอ ำเภอ หรอื
ปลดัอ ำเภอปฏบิตัริำชกำรแทนนำยทะเบยีนอ ำเภอกไ็ด ้

นำยทะเบียนท้องถิ่นตำม (๕) จะมอบอ ำนำจให้ผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่น  
รองปลดัเทศบำล ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต รองปลดัเมอืงพทัยำ หรอืรองหรอืผูช้่วยหวัหน้ำ

 
๗ มำตรำ ๘/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มำตรำ ๘/๒ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตกิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๐ 

ผูบ้รหิำรของหน่วยกำรปกครองทอ้งถิน่นัน้ แลว้แต่กรณี ปฏบิตัริำชกำรแทนนำยทะเบยีน
ทอ้งถิน่กไ็ด ้

 

มำตรำ ๙  ในกรณีจ ำเป็นต้องมสี ำนักทะเบยีนสำขำ หรอืส ำนักทะเบียนเฉพำะกิจ 
ในเขตท้องที่ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอ หรอืส ำนักทะเบยีนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำงจดัตัง้และก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบกำรปฏิบตัิงำน กำรทะเบียนรำษฎร
ส ำหรบัส ำนักทะเบียนสำขำหรอืส ำนักทะเบียนเฉพำะกิจในเขตท้องที่ของส ำนักทะเบียน
ดังกล่ำว และให้นำยอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่ งอ ำเภอ ปลัดเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรเขต ปลดัเมืองพทัยำ หรอืหวัหน้ำผู้บรหิำรของหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นนัน้ 
แล้วแต่กรณี แต่งตัง้นำยทะเบยีนและผูช้่วยนำยทะเบยีนประจ ำส ำนักทะเบยีนดงักล่ำวในเขต
ทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๑๐  เพื่อควำมถูกต้องของกำรทะเบยีนรำษฎร ใหน้ำยทะเบียนมอี ำนำจ
เรยีกเจำ้บ้ำน หรอืบุคคลใด ๆ มำชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอืให้แสดงหลักฐำนต่ำง ๆ ได้ตำม
ควำมจ ำเป็น และเมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัใหม้อี ำนำจเขำ้ไปสอบถำมผู้อยู่ในบ้ำนใด ๆ ได ้
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่ต้องแจง้ให้เจ้ำบ้ำนทรำบก่อน  ทัง้นี้ ให้กระท ำได้ในระหว่ำงเวลำ
พระอำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์ก 

ในกำรเขำ้ไปสอบถำมตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบยีนแสดงบตัรประจ ำตวัตำมแบบ 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีปรำกฏหลกัฐำนเชื่อได้ว่ำ กำรด ำเนินกำรแจ้ง กำรรบัแจ้ง กำรบนัทึก 
หรอืกำรลงรำยกำรเพื่อด ำเนินกำรจดัท ำหลกัฐำนทะเบยีนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
ได้ด ำเนินกำรไปโดยมชิอบด้วยกฎหมำย ระเบยีบ หรอืโดยอ ำพรำง หรอืโดยมรีำยกำร
ขอ้ควำมผิดจำกควำมเป็นจรงิ ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสัง่ไม่รบัแจ้ง จ ำหน่ำยรำยกำร
ทะเบียน เพิกถอนหลกัฐำนทะเบียน และด ำเนินกำรแก้ไขข้อควำมรำยกำรทะเบียน 
ใหถู้กตอ้งแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม รวมตลอดทัง้วิธีกำรโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 
และกำรอุทธรณ์ของผู้ซึ่งอำจได้รบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรของนำยทะเบียน รวมถึง 
กำรพิจำรณำค ำอุทธรณ์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   
ทัง้นี้ ใหน้ำยทะเบยีนมอี ำนำจสัง่ระงบักำรเคลื่อนไหวทำงทะเบยีนไว้ก่อนที่จะรบัฟังค ำชี้แจง 
หรอืกำรโตแ้ยง้ได๙้ 

 
๙ มำตรำ ๑๐ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๑ 

มำตรำ ๑๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้นำยทะเบียนเป็น 
เจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๒ 

กำรจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร 

   
 

มำตรำ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรกัษำและควบคุมกำรทะเบียนรำษฎร 
กำรตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวตัิรำษฎร ให้ส ำนัก
ทะเบยีนกลำงด ำเนินกำรจดัเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนประวตัริำษฎรตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง
ก ำหนด และปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎรใหต้รงต่อควำมเป็นจรงิอยู่เสมอ  ทัง้นี้ 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรจดัเก็บขอ้มูลและใช้ขอ้มูลทะเบียนประวตัิ
รำษฎร ให้ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัที่ปฏิบตัิงำนเกี่ยวกบัขอ้มูลของคนซึ่งไม่มี
สญัชำติไทยที่เข้ำมำหรอือำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัร จดัส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบยีนกลำงตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงรอ้งขอ๑๐ 

 

มำตรำ ๑๓  กำรจดัเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนประวตัริำษฎรตำมมำตรำ ๑๒ ไม่รวมถงึ
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูของบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) รำยได ้

(๒) ประวตัอิำชญำกรรม 

(๓) กำรช ำระหรอืไม่ช ำระภำษอีำกร 

(๔) ขอ้มลูทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด หรอื 

(๕) ขอ้มลูทีก่ฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดใหต้อ้งแจง้ 

 

มำตรำ ๑๔  บุคคลผูม้หีน้ำทีแ่จง้กำรต่ำง ๆ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัินี้ 
เจำ้ของประวตัซิึง่ปรำกฏในขอ้มูลทะเบยีนประวตัริำษฎรตำมมำตรำ ๑๒ หรอืผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ในกรณี เจ้ำของประวัติ เป็นผู้ เยำว์  ผู้อนุบำลในกรณี เจ้ำของประวัติ 
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือทำยำทเจ้ำของประวัติ หรือผู้ร ับมอบอ ำนำจจำกบุคคล

 
๑๐ มำตรำ ๑๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๒ 

ดงักล่ำวขำ้งต้น อำจขอใหน้ำยทะเบยีนด ำเนินกำรไดท้ีส่ ำนักทะเบยีนในวนัเวลำรำชกำร 
ดงันี้ 

(๑) คดัและรบัรองเอกสำรข้อมูลทะเบียนประวตัิรำษฎรตำมมำตรำ ๑๒ และ 
เสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒)๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือท ำให้ทันสมยัซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน
ประวตัริำษฎรเพื่อใหเ้กดิควำมถูกตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ 

เมื่อไดร้บัค ำขอตำม (๒) ใหน้ำยทะเบยีนมคี ำสัง่โดยเรว็ ค ำสัง่ของนำยทะเบยีน
ที่ไม่รบัค ำขอหรอืไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอทัง้หมดหรือบำงส่วน ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ 
ต่อนำยทะเบยีนจงัหวดั นำยทะเบยีนกรุงเทพมหำนคร หรอืผูอ้ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
แลว้แต่กรณี ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัรบัทรำบค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน๑๒ 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ ลบ หรอืท ำใหท้นัสมยัซึ่งขอ้มูลใด ๆ 
ในขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร และกำรอุทธรณ์ใหก้ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๕  ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัอำจขอให้นำยทะเบยีนจดัส่งส ำเนำ
เอกสำรขอ้มูลทะเบยีนประวตัิรำษฎรได้  ทัง้นี้ เฉพำะเพื่อกำรอนัจ ำเป็นแก่กำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงำนของรฐันัน้ 

หำกส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัมคีวำมประสงค์จะเชื่อมโยงคอมพวิเตอร์
เพื่อใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎร ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงอำจอนุญำต
ให้เชื่อมโยงได้เฉพำะขอ้มูลที่จ ำเป็นแก่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ปรำกฏภำยในทะเบยีนบ้ำน 
ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตำยหรือทะเบียนประวัติส ำหรบัคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
เท่ำนัน้๑๓ 

 
๑๑ หญิงมีสำมีซึ่งต้องใช้ค ำน ำหน้ำนำมว่ำ “นำง” ต้องเป็นหญิงที่ได้ท ำกำรสมรสโดยชอบ 

ดว้ยกฎหมำยเท่ำนัน้ กำรที่หญิงซึ่งไม่ได้จดทะเบยีนสมรสแต่เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมเป็น “นำง” เป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง หญิงนั ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรแก้ไขเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมกลับไปเป็น 
“นำงสำว” ได้ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมำตรำ ๔๐ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๐/๒๕๔๔) 

๑๒ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓ มำตรำ ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตกิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๓ 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในเรื่องกำรใหบ้รกิำรแก่
ประชำชน หรอืกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืควำมมัน่คงในรำชอำณำจกัร รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจะอนุมตัใิหส่้วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัเชื่อมโยงขอ้มูลทีป่รำกฏใน
ทะเบียนอื่นนอกจำกทะเบียนตำมวรรคสองเฉพำะข้อมูลที่จ ำเป็นแก่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ก็ได้  
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำอนุมตัิของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด๑๔ 

ห้ำมมิให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืพนักงำนสอบสวนที่ได้ข้อมูลใดตำม
มำตรำนี้น ำไปใช้เพื่ อประโยชน์ในทำงธุรกิจหรือในเรื่ องอื่นที่ไม่ เกี่ยวกับหน้ำที่ของ 
ทำงรำชกำรหรอืตำมวตัถุประสงคท์ีร่อ้งขอ๑๕ 

 

มำตรำ ๑๖  ใหผู้้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนดเลขประจ ำตวัแก่ผู้มสีญัชำตไิทย
หรอืคนซึ่งไม่มสีญัชำตไิทยทีอ่ำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัร และบุคคลทีไ่ด้จดทะเบยีนคนเกดิ ณ 
สถำนทูตไทย หรอืสถำนกงสุลไทยตำมมำตรำ ๒๘ วรรคหนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ ้ำกัน  
ทัง้นี้  หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขประจ ำตัวให้เป็นไปตำมระเบียบที่ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบยีนกลำงก ำหนด ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวต้องแยกระหว่ำงผูม้สีญัชำตไิทยและคนซึ่งไม่มี
สญัชำตไิทยดว้ย๑๖ 

กำรยกเวน้กำรใหเ้ลขประจ ำตวัแก่บุคคล ใหก้ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๗  ขอ้มูลทะเบยีนประวตัริำษฎรต้องถอืเป็นควำมลบั และใหน้ำยทะเบยีน
เป็นผูเ้ก็บรกัษำและใช้เพื่อกำรปฏบิตัิตำมที่ได้บญัญัตไิว้ในพระรำชบญัญัตนิี้เท่ำนัน้ ห้ำมมิ
ให้ผู้ใดเปิดเผยข้อควำมหรือตัวเลขนั ้นแก่บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือแก่สำธำรณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทรำบเกี่ยวกับสถำนภำพ 
ทำงครอบครวัของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือเมื่อมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ 
กำรสถิติ  หรือเพื่ อประโยชน์แก่กำรรักษำควำมมัน่คงของรัฐ หรือกำรด ำเนินคด ี
และกำรพิจำรณำคดีหรอืกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย และไม่ว่ำในกรณีใดจะน ำขอ้มูล
ทะเบยีนประวตัริำษฎรไปใชเ้ป็นหลกัฐำนทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่เจำ้ของขอ้มลูมไิด ้

 

 
๑๔ มำตรำ ๑๕ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ มำตรำ ๑๕ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๔ 

หมวด ๓ 

คนเกดิ คนตำย 

   
 

มำตรำ ๑๘  เมื่อมคีนเกดิใหแ้จง้กำรเกดิดงัต่อไปนี้ 
(๑) คนเกดิในบำ้น ใหเ้จำ้บ้ำนหรอืบดิำหรอืมำรดำแจง้ต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจ้ง

แห่งทอ้งทีท่ีค่นเกดิในบำ้นภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัเกดิ 

(๒) คนเกิดนอกบ้ำน ให้บิดำหรอืมำรดำแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งแห่งท้องที ่
ที่มีคนเกิดนอกบ้ำนหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัเกิด ในกรณี
จ ำเป็นไม่อำจแจง้ไดต้ำมก ำหนด ใหแ้จง้ภำยหลงัไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่วนัเกดิ 

กำรแจ้งตำม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตำมแบบพมิพ์ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง
ก ำหนด พรอ้มทัง้แจง้ชื่อคนเกดิดว้ย 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน กำรแจ้ง
ตำมวรรคหนึ่งจะแจง้ต่อนำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งแห่งท้องที่อื่นก็ได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๑๗ 

 

มำตรำ ๑๙๑๘  ผู้ใดพบเด็กในสภำพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำซึ่งถูกทอดทิ้ง 
ให้น ำตวัเดก็ไปส่งและแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ หรอืเจำ้หน้ำที่ของกระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ซึ่งปฏิบัติงำนในท้องที่ที่พบเด็กนัน้โดยเร็ว  
เมื่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ หรอืเจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำวได้รบัตัวเด็กไว้แล้วให้บนัทึก
กำรรบัตัวเด็กไว้ ในกรณีที่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจรบัเด็กไว้ ให้น ำตัวเด็กพร้อม
บนัทกึกำรรบัตวัเดก็ส่งใหเ้จำ้หน้ำที่ของกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
ในเขตท้องที่ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้รบัตัวเด็กไว้หรือได้รบัตัวเด็กจำกพนักงำน 
ฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจแล้ว ใหแ้จง้กำรเกดิต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้และใหน้ำยทะเบยีนออก
ใบรบัแจง้  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบและแบบพมิพท์ีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

บนัทกึกำรรบัตวัเด็กตำมวรรคหนึ่งให้ท ำเป็นสองฉบบัและเก็บไวท้ี่เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั
ตัวเด็กหนึ่งฉบับและส่งมอบให้กับนำยทะเบียนผู้ร ับแจ้งหนึ่งฉบับ โดยให้มีรำยละเอียด
เกี่ยวกับรำยกำรบุคคลของผู้ที่พบเด็ก พฤติกำรณ์ สถำนที่และวันเวลำที่พบเด็ก สภำพ 

 
๑๗ มำตรำ ๑๘ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๕ 

ทำงกำยภำพโดยทัว่ไปของเด็ก เอกสำรที่ติดตวัมำกบัเด็ก และประวตัิของเด็กเท่ำที่ทรำบ 
และในกรณีทีไ่ม่อำจทรำบสญัชำตขิองเดก็ใหบ้นัทกึขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๙/๑๑๙  เดก็เร่ร่อนหรอืเดก็ที่ไม่ปรำกฏบุพกำรหีรอืบุพกำรทีอดทิ้งซึ่งอยู่
ในกำรอุปกำระของหน่วยงำนของรฐัหรอืหน่วยงำนเอกชนที่จดทะเบยีนตำมกฎหมำยโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อกำรสงเครำะห์ช่วยเหลอืเดก็ตำมที่รฐัมนตรปีระกำศก ำหนด ถ้ำเดก็ยงัไม่ได้
แจ้งกำรเกิดและไม่มีรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหวัหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้แจ้งกำรเกิดต่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งแห่งท้องที่ที่
หน่วยงำนนัน้ตัง้อยู่ และให้นำยทะเบียนออกใบรบัแจ้ง  ทัง้นี้ ตำมระเบียบและแบบพิมพ์ที่
ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๙/๒๒๐  เมื่อไดร้บัแจง้กำรเกิดตำมมำตรำ ๑๙ หรอืมำตรำ ๑๙/๑ แล้ว ให้
นำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งด ำเนินกำรพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสญัชำติของเด็กตำมหลักเกณฑ์
และวธิกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แล้วด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๒๐  ทัง้นี้ ใหผู้้พบเด็ก 
ผู้รบัเด็กไว้ และผู้แจ้งกำรเกิดให้ควำมร่วมมือกับนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งในกำรด ำเนินกำร
พสิูจน์ตำมที่นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้รอ้งขอ ในกรณีที่ไม่อำจพสิูจน์สถำนะกำรเกดิและสญัชำติ
ได้ภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรอืนำยทะเบียนท้องถิ่น
จดัท ำทะเบียนประวตัิและออกเอกสำรแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลกัฐำน เว้นแต่เด็กนัน้มีอำยุ
ครบหำ้ปีแล้วใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ออกบตัรประจ ำตวัใหแ้ทน ตำม
ระเบยีบและภำยในระยะเวลำทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

ผู้ซึ่งได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติและเอกสำรแสดงตนตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมี
หลกัฐำนแสดงว่ำไดอ้ำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัรอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสบิปี และมี
คุณสมบตัิอื่นตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด ให้ผูน้ัน้มสีทิธยิื่นค ำรอ้งขอมี
สญัชำติไทยได้ และเมื่อรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นค ำร้องมี
สถำนะถูกต้องตำมเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่ำว ให้รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศใหผู้น้ัน้มสีญัชำตไิทย  ทัง้นี้ ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำรอ้ง และใหถ้อืว่ำผูน้ัน้มสีญัชำตไิทยตัง้แต่วนัทีร่ฐัมนตรมีปีระกำศ 

 
๑๙ มำตรำ ๑๙/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มำตรำ ๑๙/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๖ 

ระยะเวลำสบิปีตำมวรรคสองให้นับแต่วนัที่จดัท ำทะเบยีนประวตัิหรอืออกเอกสำร
แสดงตน เวน้แต่จะมหีลกัฐำนอนัชดัแจง้แสดงว่ำไดอ้ำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัรมำก่อนหน้ำนัน้
ตำมระเบยีบทีผู่้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด ก็ให้นับแต่วนัที่อำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัร
ตำมทีป่รำกฏจำกหลกัฐำน 

ผู้ซึ่งได้รับสัญชำติไทยตำมวรรคสอง ถ้ำภำยหลังปรำกฏหลักฐำนว่ำมีกรณีไม่
ถูกต้องตำมเงื่อนไข หรอืขำดคุณสมบตัิ ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศเพิก
ถอนกำรใหส้ญัชำตนิัน้โดยพลนั 

ให้น ำควำมในมำตรำนี้มำใชบ้งัคบักบับุคคลที่เคยอยู่ในกำรอุปกำระของหน่วยงำน
ของรฐัหรอืหน่วยงำนเอกชนตำมมำตรำ ๑๙/๑ แต่หน่วยงำนดงักล่ำวได้อนุญำตใหบุ้คคลอื่น
รบัไปอุปกำระ และบุคคลทีม่ไิดแ้จง้กำรเกดิตำมมำตรำ ๑๙ หรอืมำตรำ ๑๙/๑ ซึ่งไดย้ื่นค ำรอ้ง
ตำมมำตรำ ๑๙/๓ หรือขอเพิ่มชื่อตำมมำตรำ ๓๗ แต่ไม่อำจพิสูจน์สถำนกำรณ์เกิดและ
สญัชำตไิดด้ว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๙/๓๒๑  ผู้ซึ่งเจ้ำบ้ำนหรอืบิดำมำรดำมไิด้แจ้งกำรเกิดให้ตำมมำตรำ 
๑๘ เมื่อมอีำยุครบสบิหำ้ปีแลว้อำจรอ้งขอต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้เพื่อแจง้กำรเกดิไดต้ำม
ระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๙/๒ มำใชบ้งัคบั
ดว้ยโดยอนุโลม 

บุคคลตำมวรรคหนึ่งทีอ่ำยุยงัไม่ครบสบิห้ำปี ให้บดิำมำรดำหรอืผูป้กครองแจ้ง
แทน แต่ส ำหรบักรณีของบดิำมำรดำ ใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ด ำเนินกำรใหต้่อเมื่อไดเ้สยี
ค่ำธรรมเนียมกำรแจง้เมื่อพน้ก ำหนดเวลำแลว้ 

 

มำตรำ ๒๐๒๒  เมื่อมกีำรแจง้กำรเกดิตำมมำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๑๙/๑ 
หรอืมำตรำ ๑๙/๓ ทัง้กรณีของเด็กที่มสีญัชำติไทยหรอืเด็กที่ไม่ได้สญัชำติไทยโดยกำรเกิด
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัชำต ิใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้รบัแจง้กำรเกดิและออกสตูบิตัรเป็น
หลกัฐำนแก่ผูแ้จง้โดยมขีอ้เทจ็จรงิเท่ำทีส่ำมำรถจะทรำบได ้

 
๒๑ มำตรำ ๑๙/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๗ 

ส ำหรับกำรแจ้งกำรเกิดของเด็กที่ไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยสญัชำต ิใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ออกสตูบิตัรใหต้ำมแบบพมิพท์ีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง
ก ำหนด โดยใหร้ะบุสถำนะกำรเกดิไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๒๐/๑๒๓  ในกรณีที่คณะรฐัมนตรมีมีติให้สญัชำติไทยแก่กลุ่มบุคคลใด
หรือให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชำติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจ ำเป็นอื่น และบุคคล
ดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งมหีนังสอืรบัรองกำรเกดิ ใหก้ลุ่มบุคคลดงักล่ำวยื่นค ำขอหนังสอืรบัรอง
กำรเกดิตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๑  เมื่อมคีนตำยใหแ้จง้กำรตำยดงัต่อไปนี้ 
(๑) คนตำยในบ้ำน ให้เจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งแห่งท้องที่ที่มคีนตำย

ภำยในยี่สิบสี่ชัว่โมง นับแต่ เวลำตำย ในกรณี ไม่มีเจ้ำบ้ำน ให้ผู้พบศพแจ้งภำยใน 
ยีส่บิสีช่ ัว่โมงนับแต่เวลำพบศพ 

(๒) คนตำยนอกบ้ำน ให้บุคคลทีไ่ปกบัผู้ตำยหรอืผู้พบศพแจง้ต่อนำยทะเบียน
ผู้รบัแจ้งแห่งท้องที่ที่มกีำรตำยหรอืพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้
ภำยในยี่สบิสี่ชัว่โมงนับแต่เวลำตำยหรอืเวลำพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงำน 
ฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจกไ็ด ้

ก ำหนดเวลำให้แจ้งตำม (๑) และ (๒) ถ้ำในท้องที่ใดกำรคมนำคมไม่สะดวก 
ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงอำจขยำยเวลำออกไปตำมทีเ่หน็สมควร แต่ตอ้งไม่เกนิเจด็วนั
นับแต่เวลำตำยหรอืเวลำพบศพ 

กำรแจ้งตำม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตำมแบบพมิพ์ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำง
ก ำหนด พรอ้มทัง้แจง้ชื่อผูแ้จง้ดว้ย 

ใหน้ ำควำมในวรรคสำมของมำตรำ ๑๘ มำใช้บงัคบักบักำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง
ดว้ยโดยอนุโลม๒๔ 

แบบพิมพ์แจ้งกำรตำยตำมวรรคสำม อย่ำงน้อยต้องระบุวิธีกำรและสถำนที่
จดักำรศพไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งถึงวิธีกำรและสถำนที่จ ัดกำรศพ ให้นำย
ทะเบยีนผูร้บัแจง้ระบุไวใ้นหลกัฐำนกำรรบัแจง้ดว้ย๒๕ 

 

 
๒๓ มำตรำ ๒๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มำตรำ ๒๑ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มำตรำ ๒๑ วรรคห้ำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๘ 

มำตรำ ๒๒  เมื่อมกีำรแจง้ตำมมำตรำ ๒๑ ให้นำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งออกมรณบตัร
เป็นหลกัฐำนใหแ้ก่ผูแ้จง้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๒๕ 

 

มำตรำ ๒๓  เมื่อมคีนเกดิหรอืคนตำย ผูท้ ำคลอดหรอืผูร้กัษำพยำบำลต้องออก
หนังสอืรบัรองกำรเกิดหรอืกำรตำยตำมแบบพมิพ์ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด
ใหแ้ก่ผูม้หีน้ำทีต่อ้งแจง้ตำมมำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๒๑ 

 

มำตรำ ๒๔๒๖  ผูใ้ดประสงค์จะเกบ็ ฝัง เผำ ท ำลำย หรอืยำ้ยศพไปจำกสถำนที่
หรอืบ้ำนทีม่กีำรตำยแตกต่ำงจำกทีไ่ดแ้จง้ไว้ตำมมำตรำ ๒๑ หรอืยงัมไิดแ้จง้ตำมมำตรำ 
๒๑ ใหแ้จง้ใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีเ่กบ็ ฝัง เผำ ท ำลำย 
หรอืยำ้ยศพไปจำกสถำนทีห่รอืบ้ำนทีม่กีำรตำย และในกรณีที่ประสงค์จะเกบ็ศพไวเ้ป็น
กำรถำวร ใหแ้จง้ใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีม่กีำรตำย 

 

มำตรำ ๒๕  ถ้ำมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำคนตำยด้วยโรคติดต่ออนัตรำยหรอืตำยโดย
ผดิธรรมชำต ิใหน้ำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งรบีแจ้งต่อเจำ้พนักงำนผูม้หีน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ย
โรคติดต่ออนัตรำยหรอืพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ และใหร้อกำรออกมรณบตัรไวก้่อน
จนกว่ำจะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกเจำ้พนักงำนดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๖  ให้นำยทะเบยีนอ ำเภอ นำยทะเบยีนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จดัท ำ
ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตำย จำกสูติบตัรและมรณบตัรตำมแบบพิมพ์และวิธกีำร 
ทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบยีนคนเกดิ ทะเบยีนคนตำย หรอืสูติบตัร
และมรณบตัรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๘๒๗  ให้กงสุลไทยหรือข้ำรำชกำรสถำนทูตไทยที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบยีน มหีน้ำทีร่บัจดทะเบยีนคนเกดิ คน
ตำย และกำรทะเบยีนรำษฎรอื่นทีม่ขี ึน้นอกรำชอำณำจกัรส ำหรบัผูม้สีญัชำตไิทย คนต่ำง
ดำ้วที่ไดร้บัอนุญำตใหม้ถีิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง และ

 
๒๖ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๗๙ 

คนต่ำงด้ำวหรือคนไร้สัญชำติที่ถือเอกสำรกำรเดินทำงที่ร ัฐบำลไทยเป็นผู้ออกให ้
หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนคนเกดิและคนตำยดงักล่ำวใหใ้ชเ้ป็นสตูบิตัรและมรณบตัรได ้

ถ้ำในที่ซึ่งมกีำรเกิดหรอืกำรตำยตำมวรรคหนึ่ง ไม่มสีถำนทูตไทยหรอืสถำน
กงสุลไทยประจ ำอยู่ใหใ้ชห้ลกัฐำนกำรเกดิหรอืกำรตำยที่ออกโดยรฐับำลของประเทศนัน้ 
ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศได้รบัรองค ำแปลว่ำถูกต้องเป็นหลกัฐำนสูติบตัรและมรณ
บตัรได ้

กำรจดทะเบยีนคนเกดิและคนตำยตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรทะเบยีนรำษฎรอื่นตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศตกลงกนั 

 

หมวด ๔ 

กำรยำ้ยทีอ่ยู ่
   

 

มำตรำ ๒๙  ผูใ้ดมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนใด ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำผูน้ัน้อยู่และ
มภีูมลิ ำเนำอยู่ ณ ทีน่ัน้ 

 

มำตรำ ๓๐๒๘  เมื่อผูอ้ยู่ในบ้ำนย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำนเพื่อเปลี่ยนภูมลิ ำเนำ ให้
เจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่บุคคลในทะเบยีนบ้ำน
ยำ้ยทีอ่ยู่ออกจำกบำ้น แต่ไม่ตดัสทิธผิูย้ำ้ยทีอ่ยู่ทีจ่ะแจง้ยำ้ยออกต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้
ดว้ยตนเอง โดยจะตอ้งแจง้วำ่จะยำ้ยเขำ้ไปอยู่บำ้นใด หรอืจะแจง้ต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้
แห่งทอ้งทีท่ีต่นจะไปอยู่ใหม่กไ็ด ้ในกรณีทีย่งัไม่ทรำบว่ำจะยำ้ยไปอยู่บำ้นใด หรอืยงัมไิด้
ยำ้ยเขำ้ไปอยู่ในบ้ำนใดภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่แจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ให้นำยทะเบียน
ผูร้บัแจ้งเพิ่มชื่อและรำยกำรของผูน้ัน้ไว้ในทะเบยีนบ้ำนกลำง และเมื่อผูย้้ำยได้แจง้กำร
ยำ้ยออกต่อนำยทะเบยีนแล้ว ใหห้น้ำทีใ่นกำรแจง้ยำ้ยบุคคลออกของเจำ้บ้ำนเป็นอนัพบั
ไป ผูย้ำ้ยทีอ่ยู่ทีจ่ะแจง้ยำ้ยดว้ยตนเองดงักล่ำวตอ้งเป็นผูม้อีำยุครบสบิหำ้ปีแลว้ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักับผูย้้ำยที่อยู่เพื่อไปศกึษำหรอืไปรบัรำชกำรใน
ต่ำงประเทศ หรอืไปท ำธุรกิจหรอืปฏิบตัิงำนชัว่ครำวในต่ำงประเทศ แต่ไม่ห้ำมบุคคล

 
๒๘ มำตรำ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๐ 

ดงักล่ำวที่จะแจง้ยำ้ยออกจำกทะเบยีนบ้ำนเดมิเพื่อไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรอืไปอยู่ในทะเบยีน
บำ้นกลำงเป็นกำรชัว่ครำว 

เมื่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งกำรย้ำยเข้ำได้ด ำเนินกำรย้ำยบุคคลนัน้เข้ำอยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนใด โดยมหีนังสอืยินยอมของเจ้ำบ้ำนนัน้แล้ว เจ้ำบ้ำนดงักล่ำวไม่มีหน้ำที่
ตอ้งแจง้ตำมมำตรำ ๓๐/๑ อกี 

 

มำตรำ ๓๐/๑๒๙  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๐ วรรคสำม เจำ้บ้ำนใดมผีูย้้ำยเขำ้มำ
อยู่ในบ้ำนโดยมเีจตนำจะถอืเป็นภูมลิ ำเนำ ใหแ้จง้ใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ทรำบเพื่อเพิม่
ชื่อบุคคลนัน้เขำ้ในทะเบยีนบ้ำนภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ผู้ยำ้ยได้เขำ้อยู่ในบ้ำน เมื่อ
นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ไดร้บัแจง้แลว้ ถำ้ผูย้ำ้ยเขำ้ยงัมไิดย้ำ้ยออกจำกทะเบยีนบำ้นเดมิ ให้
นำยทะเบียนผู้ร ับแจ้งด ำเนินกำรแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งที่บุคคลนัน้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำน เพื่อยำ้ยบุคคลนัน้ออกจำกทะเบยีนบ้ำนเดมิ และใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจ้ง
แจง้ใหเ้จำ้บ้ำนทีบุ่คคลนัน้มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนเดมิทรำบ เพื่อน ำทะเบยีนบ้ำนของตน
มำใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ปรบัปรุงทะเบยีนบำ้นใหถู้กตอ้งต่อไป 

 

มำตรำ ๓๐/๒๓๐  กำรแจ้งตำมมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๐/๑ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และในกรณีทีเ่ป็นกำรแจง้ต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้แห่งทอ้งทีท่ีไ่ปอยู่ใหม่โดยไม่
ตอ้งแจง้ยำ้ยออก จะก ำหนดใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๑  ในกำรแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู่เขำ้ในบ้ำนใด ถ้ำนำยทะเบยีนผูร้บัแจง้เหน็ว่ำ
มผีู้ย้ำยเขำ้อยู่เป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นครำวเดยีวหรอืหลำยครำว และเมื่อได้ตรวจ
สภำพบ้ำนแล้วเห็นว่ำ กำรย้ำยเข้ำอยู่ ในบ้ำนจะเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วย
สำธำรณสุข นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้มอี ำนำจไม่รบัแจง้กำรยำ้ยเขำ้อยู่ในบำ้นได ้

 

มำตรำ ๓๒๓๑  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๓  เมื่อผู้อยู่ในบ้ำนใดออกจำกบ้ำนที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนไปอยู่ 
ทีอ่ื่นเกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั และเจำ้บ้ำนไม่ทรำบว่ำผู้นัน้ไปอยู่ที่ใด ให้เจำ้บ้ำนแจง้กำรยำ้ยออก

 
๒๙ มำตรำ ๓๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๐ มำตรำ ๓๐/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๑ มำตรำ ๓๒ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๑ 

ต่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้งภำยในสำมสิบวนันับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยระบุว่ำ 
ไม่ทรำบทีอ่ยู่ และใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้เพิม่ชื่อและรำยกำรผูน้ัน้ในทะเบยีนบำ้นกลำง 

ในกรณีทีศ่ำลออกหมำยจบัผูใ้ดตำมค ำรอ้งขอของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ 
หรอืในกรณีทีพ่นักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจไดร้บัแจง้จำกศำลใหจ้บักุมผูใ้ดตำมหมำยจบั
ทีศ่ำลออกเอง ถ้ำยงัมไิดต้วัผูน้ัน้มำภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีศ่ำลออกหมำยจบั 
ให้พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงทรำบ และให้
ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ยำ้ยผูน้ัน้ออกจำกทะเบยีนบำ้น 
และเพิม่ชื่อและรำยกำรของผู้นัน้ไว้ในทะเบยีนบ้ำนกลำง และให้หมำยเหตุไวใ้นรำยกำรของ
บุคคลนัน้ว่ำอยู่ในระหว่ำงกำรตดิตำมตวัตำมหมำยจบัดว้ย กำรหมำยเหตุดงักล่ำวมใิหถ้อืว่ำ
เป็นกำรจดัเกบ็ขอ้มลูตำมมำตรำ ๑๓ (๒)๓๒ 

ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำงตำมวรรคสอง ถ้ำผู้นัน้ประสงค์จะย้ำยออกจำก
ทะเบยีนบ้ำนกลำง ผูน้ัน้ต้องมำแสดงตนต่อนำยทะเบยีนทีจ่ดัท ำทะเบยีนบ้ำนกลำงนัน้พรอ้ม
ทัง้หลกัฐำนอนัแสดงว่ำหมำยจบันัน้ไดถู้กเพกิถอนหรอืไดม้กีำรปฏบิตัติำมหมำยจบันัน้เสรจ็
สิน้แลว้๓๓ 

กำรแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสำรให้ผู้ถูกออกหมำยจบั หรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนกลำงตำมวรรคสอง ถ้ำได้แจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรใหบุ้คคลนัน้ หรอื
ปิดหมำยไว ้ณ ภูมลิ ำเนำ หรอืที่อยู่ที่ปรำกฏตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรทะเบยีนรำษฎรทีป่รำกฏครัง้สุดทำ้ยก่อนยำ้ยมำในทะเบยีนบำ้นกลำง ใหถ้อืว่ำไดแ้จง้ ยื่น 
ส่ง หรอืปิดโดยชอบดว้ยกฎหมำยและผูน้ัน้ไดร้บัทรำบแลว้๓๔ 

 

 
๓๒ มำตรำ ๓๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถ้ำศำลได้ออกหมำยจับก่อนวันที่พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคบั หำกในวนัที่พระรำชบัญญัติมีผลใช้บังคับ หมำยจับยังคงมีผลใช้ได้อยู่  
บุคคลซึ่งถูกศำลออกหมำยจบัจงึต้องอยู่ภำยใต้บังคบัของมำตรำ ๓๓ วรรคสอง ด้วย  อย่ำงไรก็ตำม 
กฎหมำยเดมิไม่ไดม้บีทบญัญตัเิรื่องกำรนับระยะเวลำในกรณีทีบุ่คคลถูกหมำยจบัไว ้ ดงันัน้ กำรเริม่นับ
ระยะเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนักบับุคคลซึ่งถูกศำลออกหมำยจบัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัติกำรทะเบยีน
รำษฎร (ฉบับที่ ๓)ฯ มีผลใช้บังคับ จึงต้องเริ่มนับแต่วนัที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๕/๒๕๖๒) 

๓๓ มำตรำ ๓๓ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๔ มำตรำ ๓๓ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๒ 

หมวด ๕ 

ทะเบยีนบำ้น 

   
 

มำตรำ ๓๔๓๕  ใหทุ้กบำ้นมเีลขประจ ำบำ้น บำ้นใดยงัไม่มเีลขประจ ำบำ้น ใหเ้จำ้
บ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งเพื่อขอเลขประจ ำบ้ำนภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัสรำ้ง
บ้ำนเสรจ็ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็นเจำ้บ้ำนอำจขอให้นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ก ำหนดเลขประจ ำ
บ้ำนและออกทะเบียนบ้ำนชัว่ครำวให้ก่อนทีบ่้ำนจะสร้ำงเสรจ็ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ใหน้ำย
ทะเบยีนผูร้บัแจง้ระบุไวใ้นทะเบยีนบำ้นชัว่ครำวว่ำอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง 

ใหน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งก ำหนดเลขประจ ำบ้ำนให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมบี้ำนอยู่ในเขต
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นภำยในเจ็ดวนั ถ้ำมีบ้ำนอยู่นอกเขตส ำนักทะเบียนท้องถิ่นให้
ก ำหนดเลขประจ ำบำ้นภำยในสำมสบิวนั  ทัง้นี้ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

เมื่อไดร้บัเลขประจ ำบำ้นแลว้ใหต้ดิไวใ้นทีซ่ึง่เหน็ไดช้ดัแจง้ 
กำรก ำหนดเลขประจ ำบำ้นตำมวรรคหนึ่งและกำรจดัท ำทะเบยีนบำ้นตำมมำตรำ 

๓๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐำนของ
ประชำชน ผูใ้ดจะอ้ำงกำรก ำหนดเลขประจ ำบ้ำนหรอืกำรจดัท ำทะเบยีนบ้ำนเพื่อแสดงว่ำ
ตนมสีทิธใินทีด่นิหรอืเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิมไิด ้

ให้น ำควำมในมำตรำนี้มำใช้บังคับกับเจ้ำของอำคำรที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็น
โรงงำน คลงัสนิคำ้ หรอืเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นอนัมใิช่เพื่อเป็นทีอ่ยู่อำศยัตำมทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวงดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๕  ถ้ำมบี้ำนอยู่หลำยหลงัในบรเิวณเดยีวกนั ให้ก ำหนดเลขประจ ำบ้ำน
เพยีงเลขเดยีว แต่ถ้ำเจ้ำบ้ำนประสงค์จะก ำหนดเลขประจ ำบ้ำนเพิ่มขึ้นอีกให้ยื่นขอต่อ
นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ 

บ้ำนที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออำคำรชุด ให้ก ำหนดเลขประจ ำบ้ำน 
ทุกหอ้งหรอืทุกหอ้งชุด โดยถอืว่ำหอ้งหรอืหอ้งชุดหนึ่ง ๆ เป็นบำ้นหลงัหนึ่ง 

 

 
๓๕ มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๓ 

มำตรำ ๓๖๓๖  ให้นำยทะเบียนผู้รบัแจ้งจัดท ำทะเบียนบ้ำนไว้ทุกบ้ำนที่มีเลข
ประจ ำบ้ำนส ำหรับผู้มีสัญชำติไทยและคนซึ่ งไม่มีสัญชำติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ ใน
รำชอำณำจกัร และจดัท ำทะเบียนอำคำรส ำหรบัอำคำรที่ได้รบัเลขประจ ำอำคำรตำม
มำตรำ ๓๔ วรรคหำ้ 

ทะเบยีนบำ้นตำมวรรคหนึ่งทีอ่อกใหแ้ก่แพหรอืเรอืซึง่จอดเป็นประจ ำและใช้เป็น
ทีอ่ยู่อำศยัหรอืสถำนที่หรอืยำนพำหนะอื่นซึ่งใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัประจ ำ ให้ระบุสภำพของ
บำ้นนัน้ไวใ้นทะเบยีนบำ้นดว้ย 

ทะเบียนอำคำรตำมวรรคหนึ่งให้ระบุสภำพของอำคำรและวตัถุประสงค์ของ
อำคำรนัน้ไวใ้นทะเบยีนตำมรำยกำรทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

ในกำรจดัท ำทะเบยีนบ้ำนหรอืทะเบยีนอำคำรตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้ขอมไิดแ้สดง
หลกัฐำนกำรได้รบัอนุญำตก่อสร้ำง หรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิใ์น
ทีด่นิหรอืหลกัฐำนกำรมสีทิธคิรอบครองในทีด่นิ ใหน้ำยทะเบยีนระบุไวใ้นทะเบยีนว่ำเป็น
ทะเบยีนชัว่ครำว 

กำรจดัท ำทะเบยีนบำ้นและทะเบยีนอำคำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำร
ทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๗  กำรเพิม่ชื่อและรำยกำรของบุคคลลงในทะเบยีนบ้ำนหรอืทะเบยีน
บำ้นกลำง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๘๓๗  ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่จดัท ำทะเบยีนบ้ำน
ส ำหรบัคนซึ่งไม่มสีญัชำติไทยที่ได้รบัอนุญำตให้อำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำว 
และคนซึ่งไม่มีสญัชำติไทยที่ได้รบักำรผ่อนผนัให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจกัรเป็นกรณี
พเิศษเฉพำะรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืงตำมที่รฐัมนตรปีระกำศก ำหนด และ
บุตรของบุคคลดงักล่ำวทีเ่กดิในรำชอำณำจกัร ในกรณีผูม้รีำยกำรในทะเบยีนบำ้นพน้จำก
กำรได้รบัอนุญำตหรือผ่อนผนัให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจกัร ให้นำยทะเบียนจ ำหน่ำย
รำยกำรทะเบยีนของผูน้ัน้โดยเรว็ 

 
๓๖ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗ มำตรำ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๔ 

ใหผู้อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงจดัใหม้ทีะเบยีนประวตัสิ ำหรบัคนซึ่งไม่มสีญัชำติ
ไทยอื่นนอกจำกทีบ่ญัญตัไิวต้ำมวรรคหนึ่งตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

รำยกำรและกำรบันทึกรำยกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำม
ระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๘/๑๓๘  ใหค้นซึ่งไม่มสีญัชำติไทยและมหีน้ำทีต่้องเพิม่ชื่อในทะเบยีน
บำ้นหรอืจดัท ำทะเบยีนประวตัติำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงไปแจง้ตอ่นำยทะเบยีนอ ำเภอ
หรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ภำยในเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหเ้พิม่ชื่อในทะเบยีน
บำ้นหรอืจดัท ำทะเบยีนประวตัิ และเมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิ่นได้
เพิม่ชื่อในทะเบยีนบ้ำนหรอืจดัท ำทะเบยีนประวตัใิหบุ้คคลนัน้แล้ว ใหอ้อกบตัรประจ ำตวั
ให้ เว้นแต่ผู้นัน้อำยุยังไม่ครบห้ำปีให้ออกเอกสำรแสดงตนให้ไปพลำงก่อน  ทัง้นี้ ตำม
ระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๘/๒๓๙  ใหบ้ดิำ มำรดำ ผูป้กครอง หรอืบุคคลทีร่บัอุปกำระดแูลเดก็ทีม่ี
เอกสำรแสดงตนตำมมำตรำ ๑๙/๒ และมำตรำ ๓๘/๑ ยื่นค ำขอมบีตัรประจ ำตวัแทนเดก็
ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีเ่ดก็มอีำยุครบหำ้ปี 

 

มำตรำ ๓๘/๓๔๐  บตัรประจ ำตัวตำมมำตรำ ๑๙/๒ มำตรำ ๓๘/๑ และมำตรำ 
๓๘/๒ มอีำยุสบิปี และใหผู้ถ้อืบตัรมหีน้ำทีย่ืน่ค ำขอต่ออำยุบตัรประจ ำตวัภำยในหกสบิวนั
นับแต่วันที่บัตรหมดอำยุ เว้นแต่ผู้นัน้จะมีอำยุครบเจ็ดสิบปี ในกรณีเช่นนัน้ให้บัตร
ประจ ำตวัทีม่อียู่มอีำยุตลอดชวีติ แต่ไม่เป็นกำรหำ้มทีบุ่คคลนัน้จะขอมบีตัรใหม่ตำมวรรค
สอง 

ในกรณีทีบ่ตัรประจ ำตวัสูญหำย ถูกท ำลำย หรอืช ำรุดในสำระส ำคญั หรอืมกีำร
แก้ไขชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืวนัเดอืนปีเกดิในทะเบยีนบ้ำนหรอืทะเบยีนประวตั ิใหผู้ถ้อืบตัร
ประจ ำตวัขอมบีตัรประจ ำตวัใหม่ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีบ่ตัรประจ ำตวัสูญหำย ถูก
ท ำลำย หรอืช ำรุดในสำระส ำคญั หรอืนับแต่มกีำรแกไ้ขชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืวนัเดอืนปีเกดิ
ในทะเบยีนบำ้นหรอืทะเบยีนประวตั ิแลว้แต่กรณี 

กำรขอมีบตัรประจ ำตัวของเด็กที่มีอำยุไม่ถึงสิบห้ำปี ให้เป็นหน้ำที่ของบิดำ 
มำรดำ ผูป้กครอง หรอืบุคคลทีร่บัอุปกำระดแูลเดก็คนนัน้เป็นผูย้ื่นค ำขอมบีตัร 

 
๓๘ มำตรำ ๓๘/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๙ มำตรำ ๓๘/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๐ มำตรำ ๓๘/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๘๕ 

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมีบัตรประจ ำตัว แบบและลักษณะของบัตร
ประจ ำตัว และรำยกำรในบตัรประจ ำตวั ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีน
กลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๙  ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอและนำยทะเบยีนทอ้งถิน่มอบส ำเนำทะเบยีน
บ้ำนใหเ้จำ้บ้ำนเก็บรกัษำ เมื่อมกีำรเพิม่ เปลี่ยนแปลง หรือจ ำหน่ำยรำยกำรในทะเบยีน
บำ้นใหเ้จำ้บ้ำนน ำส ำเนำทะเบยีนบำ้นไปใหน้ำยทะเบยีนบนัทกึรำยกำรใหถู้กต้องตรงกบั
ตน้ฉบบัทุกครัง้ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีม่กีำรเพิม่เปลี่ยนแปลง หรอืจ ำหน่ำยรำยกำร 
แลว้แต่กรณี๔๑ 

ถำ้ส ำเนำทะเบยีนบำ้นช ำรุดจนใชก้ำรไม่ไดห้รอืสญูหำย ใหเ้จำ้บ้ำนขอรบัส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นใหม่ได ้และเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงเห็นว่ำไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องมสี ำเนำทะเบียนบ้ำน
ต่อไปในเขตส ำนักทะเบยีนใด ใหผู้อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงมอี ำนำจยกเลกิกำรใชส้ ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นในเขตส ำนักทะเบยีนนัน้โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๔๐๔๒  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๑๔๓  ผู้ใดรื้อบ้ำนที่มเีลขประจ ำบ้ำนโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้ำนใหม่ 
ในที่ดนิบรเิวณนัน้อีกต่อไปหรอืรื้อเพื่อไปปลูกสร้ำงบ้ำนในที่อื่น ให้แจ้งกำรรื้อบ้ำนต่อ 
นำยทะเบยีนผูร้บัแจง้ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีร่ือ้บำ้นเสรจ็เพื่อจ ำหน่ำยเลขประจ ำบำ้น
และทะเบยีนบำ้น 

 
๔๑ มำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๒ หญิงมีสำมีซึ่งต้องใช้ค ำน ำหน้ำนำมว่ำ “นำง” ต้องเป็นหญิงที่ได้ท ำกำรสมรสโดยชอบ 

ดว้ยกฎหมำยเท่ำนัน้ กำรที่หญิงซึ่งไม่ได้จดทะเบยีนสมรสแต่เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมเป็น “นำง” เป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง หญิงนั ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรแก้ไขเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมกลับไปเป็น 
“นำงสำว” ได้ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมำตรำ ๔๐ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๐/๒๕๔๔) 

๔๓ มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๓๘๖ 

บ้ำนที่รื้อถอนโดยไม่แจ้งต่อนำยทะเบยีนผู้รบัแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบยีน
จ ำหน่ำยเลขประจ ำบ้ำนและทะเบยีนบ้ำนและแจง้ย้ำยผู้มรีำยชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนนัน้ไปไว้
ในทะเบยีนบำ้นกลำงตำมระเบยีบทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๒  กำรย้ ำยบ้ ำนซึ่ งเคลื่ อนย้ ำยได้  หรือกำรย้ ำยแพหรือเรือ 
หรือยำนพำหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่ประจ ำไปอยู่หรือจอด ณ ที่อื่น ถ้ำอยู่หรือจอดเกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน เจ้ำบ้ำนต้องแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำต่อนำยทะเบียนผู้รบัแจ้ง 
แห่งทอ้งทีท่ีไ่ปอยู่หรอืจอดใหม่ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัครบก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั 

 

หมวด ๖ 

กำรส ำรวจตรวจสอบทะเบยีนรำษฎร 

   
 

มำตรำ ๔๓  เพื่อประโยชน์ของกำรทะเบียนรำษฎร ให้มกีำรส ำรวจตรวจสอบ
ทะเบยีนรำษฎรบำงทอ้งทีห่รอืทัว่รำชอำณำจกัรไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๔๔  เมื่อไดต้รำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๓ แลว้ ใหน้ำยทะเบยีน
หรอืผูซ้ึง่นำยทะเบยีนมอบหมำยเป็นหนังสอืมอี ำนำจเขำ้ไปในบำ้นในเขตทอ้งทีท่ีพ่ระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดเพื่อส ำรวจตรวจสอบทะเบียนรำษฎรเท่ำที่จ ำเป็นในระหว่ำงเวลำ 
พระอำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์ก 

ใหเ้จำ้บำ้นชีแ้จงตอบค ำถำมตำมควำมจรงิและใหล้งลำยมอืชื่อในรำยกำรส ำรวจ
ตรวจสอบเพื่อรบัรองขอ้ควำมในรำยกำรทีส่ ำรวจตรวจสอบนัน้ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ ง ให้นำยทะเบียนแสดงบัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนของรฐั หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มดว้ยหนังสอืหลกัฐำน
แห่งกำรเป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีแ่ก่เจำ้บำ้นก่อนเขำ้ไปส ำรวจตรวจสอบ 

 

มำตรำ ๔๕  ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงรวบรวมรำยงำนยอดจ ำนวนรำษฎร 
ทัว่รำชอำณำจกัรทีม่อียู่ในวนัที ่๓๑ ธนัวำคม ของปีทีล่่วงมำ และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
ภำยในเดอืนมนีำคมของทุกปี 

กำรประกำศยอดจ ำนวนรำษฎรตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
ทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนด 
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๓๘๗ 

หมวด ๗ 

กำรมอบหมำยใหแ้จง้แทน 

   
 

มำตรำ ๔๖๔๔  ผู้ใดมหีน้ำที่ต้องแจง้หรอืปฏบิตัิตำมพระรำชบญัญตัินี้ ถ้ำผู้นัน้ได้
มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นไปแจง้หรอืปฏบิตัแิทนและผูไ้ดร้บัมอบหมำยไดแ้จง้หรอืปฏบิตัติำมที่
ไดร้บัมอบหมำยแลว้ ใหถ้อืว่ำผูม้หีน้ำทีน่ัน้ไดแ้จง้หรอืปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้แลว้ 

 

หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๔๗๔๕  ผูใ้ด 

(๑) ไม่มำตำมที่นำยทะเบยีนเรยีก ไม่ยอมชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงหลกัฐำน
หรอืไม่ยอมใหน้ำยทะเบยีนเขำ้ไปสอบถำมในบำ้นตำมมำตรำ ๑๐ 

(๒) ไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๑๙/๑ หรอืมำตรำ ๒๓ 

(๓) ไม่ยอมใหน้ำยทะเบยีนเขำ้ไปในบ้ำนเพื่อส ำรวจตรวจสอบทะเบยีนรำษฎร 
ไม่ยอมชีแ้จงหรอืตอบค ำถำม หรอืไม่ยอมลงลำยมอืชื่อตำมมำตรำ ๔๔ 

ให้นำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิ่นมีอ ำนำจปรบัทำงปกครองไม่
เกินหนึ่งพนับำท โดยใหค้ ำนึงถึงควำมรำ้ยแรงของพฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผดิ
ดว้ย 

ค่ำปรบัทำงปกครองที่นำยทะเบียนท้องถิ่นสัง่ปรบัตำมวรรคสอง ให้ตกเป็น
รำยไดข้องทอ้งถิน่ทีน่ำยทะเบยีนทอ้งถิน่นัน้สงักดัอยู่ 

 

มำตรำ ๔๘๔๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๘/๑๔๗  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๕ วรรคสี ่ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดอืน
ถงึหำ้ปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท 

 
๔๔ มำตรำ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖ มำตรำ ๔๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๘๘ 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐักระท ำผิดตำมวรรคหนึ่ง  ถ้ำกำร
กระท ำควำมผิดของส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐันัน้เกิดจำกกำรสัง่กำรหรอืกำร
กระท ำของหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือในกรณีที่บุคคล
ดงักล่ำวมหีน้ำที ่ตอ้งสัง่กำรหรอืกระท ำกำรและละเวน้ไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็น
เหตุให้ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐันัน้กระท ำควำมผดิ หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอื
หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐันัน้ ตอ้งรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๙๔๘  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอื
ปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจำกกำรสัง่กำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรอืผู้จดักำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีที่บุคคลดงักล่ำว 
มหีน้ำที่ต้องสัง่กำรหรอืกระท ำกำรและละเว้นไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนัน้กระท ำควำมผิด ผู้นัน้ต้องรบัโทษตำมที่บญัญัติไว้ส ำหรบัควำมผิดนัน้  ๆ 
ดว้ย 

 

มำตรำ ๕๐  ผู้ใด ท ำ ใช้ หรือแสดงหลกัฐำนอันเป็นเท็จ หรือกระท ำกำรเพื่อให้
ตนเอง หรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรำยกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดในทะเบียนบ้ำนหรือเอกสำร 
กำรทะเบียนรำษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดือนถึงสำมปี หรอืปรบั 
ตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ในกรณีผู้กระท ำผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มสีญัชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
สญัชำติ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดือนถึงห้ำปี และปรับตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง 
สองแสนบำท 

 

 
๔๗ มำตรำ ๔๘/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ที่

เกีย่วกบัควำมรบัผดิในทำงอำญำของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘ มำตรำ ๔๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญัตแิห่งกฎหมำย ที่

เกีย่วกบัควำมรบัผดิในทำงอำญำของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓๘๙ 

มำตรำ ๕๑๔๙  กำรแจ้งหรอืขอเมื่อพ้นก ำหนดเวลำตำมที่บญัญตัิไว้ในมำตรำ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๐/๑ มำตรำ ๓๓ วรรค
หนึ่ง มำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคห้ำ มำตรำ ๓๘/๑ มำตรำ ๓๘/๒ มำตรำ ๓๘/๓ วรรค
หนึ่งหรอืวรรคสอง มำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๒ ใหก้ระท ำไดเ้มื่อผูแ้จง้
หรือผู้ขอได้เสียค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก ำหนดเวลำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว กฎกระทรวงดงักล่ำวจะก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละ
กรณีและตำมระยะเวลำที่ล่วงเลยไปก็ได้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนันท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๔๙ มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่  ๓ )  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๐ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม๕๐ 

   
 

๑.  กำรออกบตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย 

ตำมมำตรำ ๕ กรณีท ำบตัรครัง้แรก 

หรอืบตัรเดมิหมดอำยุ  ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

กรณีบตัรเดมิสญูหำย ถูกท ำลำย หรอื 

ช ำรดุในสำระส ำคญั  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

กรณีเปลีย่นบตัรเนื่องจำกกำรแกไ้ขรำยกำรผูถ้อืบตัร  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

๒.  กำรขอคดัส ำเนำ หรอืคดัและรบัรองส ำเนำรำยกำร 

ทะเบยีนหรอืบตัรประจ ำตวัตำมมำตรำ ๖  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

๓.  กำรขอคดัส ำเนำ หรอืคดัและรบัรองส ำเนำ 

รำยกำรขอ้มลูทะเบยีนประวตัริำษฎรตำม 

มำตรำ ๑๔ (๑)  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

๔.๕๑  กำรแจง้กำรเกดิตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสำม 

กำรแจง้กำรตำยตำมมำตรำ ๒๑ วรรคสี ่หรอื 

กำรแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู่ตำมมำตรำ ๓๐/๒ ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

๕.  กำรขอรบัส ำเนำทะเบยีนบำ้นตำมมำตรำ ๓๙  
วรรคสอง  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

๖.๕๒  กำรแจง้หรอืขอเมื่อพน้ก ำหนดเวลำ 

ตำมมำตรำ ๑๙/๓ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๕๑ ครัง้ละ  ๑,๐๐๐ บำท 

 
๕๐ อตัรำค่ำธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๑ ๔ ของอตัรำค่ำธรรมเนี่ยมแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒ ๖ ของอัตรำค่ำธรรมเนี่ยมเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบยีนรำษฎรที่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำนแล้วไม่เหมำะสมกบั
สภำพกำรณ์ในปัจจบุนั สมควรปรบัปรงุใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๓ 

 

มำตรำ ๒๖  ให้ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ และส ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ด ำเนินกำร 
อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นส ำนักทะเบียนอ ำเภอและ 
ส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่ที่จดัตัง้ตำมมำตรำ ๘/๑ แห่งพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๒๗  บรรดำกฎกระทรวง ระเบยีบหรอืประกำศที่ออกตำมพระรำชบญัญัติ
กำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะมี
กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกำศทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัตฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบักำรทะเบยีนรำษฎรเพื่อใหน้ำยทะเบยีนสำมำรถด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อ ำนวยควำมเป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ยิง่ขึน้ และก ำหนดวธิกีำรและเงือ่นไขเกี่ยวกบักำรด ำเนนิกำรในกำรแจง้กำรเกดิ กำรออก
สูติบตัร กำรออกหนังสอืรบัรองกำรเกิด และกำรจดัท ำทะเบียนบ้ำนส ำหรบัคนซึ่งไม่มี
สญัชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยสญัชำติ เพื่อประโยชน์ในกำรรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับ
บุคคลดงักล่ำว รวมทัง้สมควรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมใหเ้หมำะสมและสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ที่เกี่ยวกับควำมรบัผิดในทำง
อำญำของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๕๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

 
๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๘ ก/หน้ำ ๑๓/๒๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 
๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้ำ ๑/๑๑ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่ศำลรฐัธรรมนูญ
ได้มคี ำวนิิจฉัยว่ำพระรำชบญัญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ 
เฉพำะในส่วนที่สนันิษฐำนให้กรรมกำรผู้จดักำร ผูจ้ดักำร หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบใน
กำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ ต้องรบัโทษทำงอำญำร่วมกบักำรกระท ำควำมผดิของ
นิติบุคคล โดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำหรอืเจตนำประกำรใดอนัเกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผดิของนิตบิุคคลนัน้ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ และต่อมำศำลรฐัธรรมนูญไดม้คี ำวนิิจฉัยในลกัษณะ
ดังกล่ำวท ำนองเดียวกัน คือ พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ  ์พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๗๔ 
พระรำชบัญญัติก ำรประกอบกิจกำรโท รคมนำคม  พ .ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๗๘ 
พระรำชบญัญัติสถำนบรกิำร พ.ศ. ๒๕๐๙ มำตรำ ๒๘/๔ และพระรำชบญัญัติปุ๋ ย พ.ศ. 
๒๕๑๘ มำตรำ ๗๒/๕ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ ดงันัน้ เพื่อแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยดงักล่ำว
และกฎหมำยอื่นที่มบีทบญัญัติในลกัษณะเดียวกันมิให้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ  จึง
จ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๕๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๒๔  บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสัง่ที่ออกตำม
พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีใ่ชอ้ยู่ในวนัก่อนวันทีพ่ระรำชบญัญตัิ
นี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรทะเบียน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ จนกว่ำจะมกีฎกระทรวง 
ประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั 

 
๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๓๓/๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๓ 

หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ใหร้ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบรำยงำนเหตุผลทีไ่ม่อำจด ำเนินกำร
ไดต้่อคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศรกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   ทัง้นี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้ำที่และ
อ ำนำจของตน 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบักำรทะเบยีนรำษฎรในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อใหน้ำยทะเบยีนสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถอ ำนวยควำมเป็นธรรมและอ ำนวยควำม
สะดวกใหแ้ก่ประชำชนยิง่ขึ้น และเพื่อรองรบักำรจดักำรประชำกรของประเทศไทย ซึ่ง
เป็นสมำชกิในประชำคมอำเซยีนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และก ำหนดสทิธใิน
กำรยื่นค ำร้องขอมสีญัชำติไทยของเด็กและบุคคลตำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๑๙/๑ มำตรำ 
๑๙/๓ และมำตรำ ๓๗ ซึง่จะเป็นมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัเดก็ทีไ่รร้ำกเหงำ้ที่
ไร้รฐัและไร้สญัชำติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจรงิและหลกัสิทธิ
มนุษยชน  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๙๔ 

พระรำชบญัญตั ิ

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เป็นปีที ่๓๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญัตบิตัรประจ ำตวัประชำชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“บตัร” หมำยควำมว่ำ บตัรประจ ำตวัประชำชน 

“ผูถ้อืบตัร” หมำยควำมว่ำ ผูม้ชีื่อเป็นเจำ้ของบตัร 

“ทะเบียนบ้ำน” หมำยควำมว่ำ ทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียน
รำษฎร 

“เจ้ำพนักงำนออกบตัร” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏิบตักิำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๖๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๐ เมษำยน ๒๕๒๖ 
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๓๙๕ 

“เจำ้พนักงำนตรวจบตัร” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕๒  ผู้มีสญัชำติไทยซึ่งมีอำยุตัง้แต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
บรบิูรณ์ และมชีื่อในทะเบยีนบำ้นตอ้งมบีตัรตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ 

ควำมในวรรคหนึ่ งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ งได้รับกำรยกเว้นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู้ซึ่งได้รบักำรยกเว้นตำมกฎกระทรวงตำมวรรคสอง ซึ่งมีบตัรประจ ำตัวตำม
กฎหมำยอื่นใหใ้ชบ้ตัรประจ ำตวันัน้แทนได ้

ผูซ้ึง่มอีำยุเกนิเจด็สบิปีและผูซ้ึง่ไดร้บักำรยกเวน้ตำมกฎกระทรวงจะขอมบีตัรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๓  ผู้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตำมมำตรำ ๕ ให้ยื่นค ำขอมีบัตรต่อพนักงำน
เจำ้หน้ำทีภ่ำยในก ำหนดหกสบิวนันับแต่ 

(๑) วนัทีอ่ำยุครบเจด็ปีบรบิูรณ์ 

(๒) วนัทีไ่ดส้ญัชำตไิทย ส ำหรบัผูไ้ม่ไดส้ญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ หรอืไดก้ลบัคนื
สญัชำตไิทยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัชำต ิ

(๓) วนัทีน่ำยทะเบยีนเพิม่ชื่อในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีน
รำษฎร 

(๔) วนัทีพ่น้สภำพจำกกำรไดร้บักำรยกเวน้ 

 

มำตรำ ๖ ทว๔ิ  บตัรให้ใช้ได้นับแต่วนัออกบตัรและมอีำยุแปดปีนับแต่วนัเกิด
ของผูถ้อืบตัรทีถ่งึก ำหนดภำยหลงัจำกวนัออกบตัร 

 
๒ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔ มำตรำ ๖ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๙๖ 

บตัรทีย่งัไม่หมดอำยุในวนัทีผู่ถ้อืบตัรมอีำยุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ ให้ใชบ้ตัรนัน้
ต่อไปไดต้ลอดชวีติ 

 

มำตรำ ๖ ตรี๕  ผู้ถือบัตรต้องมีบตัรใหม่ โดยยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีบ่ตัรเดมิหมดอำยุ 

ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอำยุก็ได้ โดยยื่นค ำขอต่อ
พนักงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในหกสบิวนัก่อนวนัทีบ่ตัรเดมิหมดอำยุ 

 

มำตรำ ๖ จตัวำ๖  ผูถ้อืบตัรตอ้งมบีตัรใหม่หรอืเปลีย่นบตัร แลว้แต่กรณี โดยยื่น
ค ำขอต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในก ำหนดหกสบิวนันับแต่ 

(๑) วนัทีบ่ตัรหำยหรอืถูกท ำลำย 

(๒) วนัทีบ่ตัรช ำรุดในสำระส ำคญั 

(๓) วนัทีแ่กไ้ขชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืชื่อตวัและชื่อสกุลในทะเบยีนบำ้น 

ผูถ้อืบตัรผูใ้ดยำ้ยทีอ่ยู่จะขอเปลีย่นบตัรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖ เบญจ๗  ในกรณีที่มเีหตุสมควร รฐัมนตรจีะขยำยก ำหนดเวลำตำม
มำตรำ ๖ มำตรำ ๖ ตรี หรือมำตรำ ๖ จตัวำ ส ำหรบัท้องที่ใดหรือบุคคลใดก็ได้ โดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖ ฉ๘  กำรขอมบีตัรตำมมำตรำ ๖ และกำรขอมบีตัรใหม่หรอืขอเปลี่ยน
บัตรตำมมำตรำ ๖ จัตวำ ของผู้มีอำยุไม่ถึงสิบห้ำปี ให้เป็นหน้ำที่ของบิดำ มำรดำ 
ผูป้กครองหรอืบุคคลซึ่งรบัดูแลผูน้ัน้อยู่เป็นผูย้ื่นค ำขอ แต่ไม่เป็นกำรตดัสทิธบิุคคลนัน้ที่
จะยื่นค ำขอดว้ยตนเอง 

 

 
๕ มำตรำ ๖ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖ มำตรำ ๖ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มำตรำ ๖ เบญจ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘ มำตรำ ๖ ฉ เพิม่โดยพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๙๗ 

มำตรำ ๗๙  ขนำด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรำยกำรในบัตร และ
รำยละเอยีดของรำยกำรในบตัร ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แต่ในบตัรอย่ำงน้อย
ตอ้งมรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน รูปถ่ำยและเลข
ประจ ำตัวของผู้ถือบตัร และจะมีรำยกำรศำสนำ หรอืนิกำยของศำสนำ หรือลทัธินิยม
ในทำงศำสนำซึง่ผูถ้อืบตัรนับถอือยู่ดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

(๒) ลำยมอืชื่อหรอืตรำลำยมอืชื่อ และตรำประจ ำต ำแหน่งของเจำ้พนักงำนออกบตัร 
และวนัออกบตัร 

 

มำตรำ ๗/๑๑๐  บตัรนอกจำกจะมรีำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๗ แล้ว จะ
มีหน่วยควำมจ ำเพื่อบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ถือบัตรด้วยก็ได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
หน่วยควำมจ ำดงักล่ำวตอ้งไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลหรอืหน่วยงำนซึง่มใิช่เป็นผูจ้ดัท ำ
หรือรวบรวมข้อมูลนัน้ได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลทัว่ไปที่ปรำกฏอยู่บนบัตร หรือเป็นกำร
เปิดเผยต่อหน่วยงำนทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งทรำบขอ้มลูนัน้เท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้
ถอืบตัรโดยไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูถ้อืบตัรหรอืเพื่อประโยชน์ของรฐั หรอืเพื่อควำมสงบ
เรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

 

มำตรำ ๘๑๑  กำรขอมบีตัร กำรขอมบีตัรใหม่ กำรขอเปลี่ยนบตัร กำรออกบตัรและ
กำรออกใบรบัและกำรออกใบแทนใบรบั ใหเ้ป็นไปตำมแบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
๙ มำตรำ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มำตรำ ๗/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจที่จะใชดุ้ลพนิิจแต่งตัง้เอกอคัรรำชทูต กงสุลใหญ่ 

และข้ำรำชกำรกรมกำรกงสุล เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนตรวจบัตรได้ตำมมำตรำ ๔  
แต่เจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำวก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรออกบตัรประจ ำตวัประชำชนในต่ำงประเทศได้ เนื่องจำก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบตัรประจ ำตัวประชำชน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ก ำหนดให้กำรขอมบีตัร กำรขอมบีตัรใหม่ หรอืกำรขอเปลี่ยนบตัร ผู้ขอต้องยื่นค ำขอ
พรอ้มด้วยหลกัฐำนประกอบค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ สถำนที่ที่ก ำหนด ซึ่งเป็นสถำนที่ที่อยู่ใน
รำชอำณำจกัรทัง้สิน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๗/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๘ 

ในกรณีที่พนักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ม่สำมำรถออกบตัรให้ผูย้ ื่นค ำขอได้ในวนัเดยีวกนัให้
ออกใบรบัแก่ผูย้ ื่นค ำขอ 

ใบรบัหรอืใบแทนใบรบันัน้ให้ใช้ได้เสมือนบตัรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในใบรบั
หรอืใบแทนใบรบั และกำรใช้ใบรบัหรอืใบแทนใบรบัให้ใช้ร่วมกบับตัรเดมิ เว้นแต่เป็นกรณี
กำรขอมบีตัรครัง้แรกหรอืบตัรหำยหรอืถูกท ำลำยทัง้หมด 

 

มำตรำ ๙  ผูถ้อืบตัรผูใ้ดเสยีสญัชำตไิทยเมื่อใด ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดผูน้ัน้หมดสทิธิ
ทีจ่ะใชบ้ตัรนัน้ทนัท ีและตอ้งส่งมอบบตัรนัน้ใหแ้ก่พนักงำนเจำ้หน้ำทีแ่ห่งทอ้งทีท่ีต่นมชีื่อ
อยู่ในทะเบยีนบำ้น ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีเ่สยีสญัชำตไิทย 

 

มำตรำ ๑๐๑๒  ภำยใต้บังคบัมำตรำ ๗/๑ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะขอตรวจ
หลกัฐำน รำยกำรหรอืขอ้มูลใดเกี่ยวกบับตัร และจะขอใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีถ่่ำยเอกสำร
หรอืคดัและรบัรองส ำเนำดว้ยกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๑๑๓  เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรขอมบีตัรตำมมำตรำ ๖ ผูซ้ึ่งต้องมบีตัร
ตำมมำตรำ ๕ ซึ่งมีอำยุตัง้แต่สบิห้ำปีขึ้นไป หรอืบุคคลซึ่งมหีน้ำที่ยื่นค ำขอมบีตัรแทนตำม
มำตรำ ๖ ฉ แลว้แต่กรณี ไม่ยื่นขอมบีตัร ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรขอมบีตัรใหม่ตำมมำตรำ ๖ ตร ีวรรคหนึ่ง หรอืกำรขอ
มบีตัรใหม่หรอืขอเปลีย่นบตัรตำมมำตรำ ๖ จตัวำ วรรคหนึ่ง ผูถ้อืบตัรซึ่งมอีำยุตัง้แต่สบิหำ้ปี
ขึน้ไปหรอืบุคคลซึง่มหีน้ำทีย่ื่นค ำขอมบีตัรแทนตำมมำตรำ ๖ ฉ แลว้แต่กรณี ไม่ยื่นขอมบีตัร
ใหม่ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

 
๑๒ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มำตรำ ๑๑ เป็นเรื่องควำมผดิเมื่อไม่ยื่นขอมบีตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งตรำบใดที่บุคคล

ตำมมำตรำ ๕ หรอืมำตรำ ๖ ฉ ยงัไม่ยื่นขอมบีตัร ควำมผดินัน้กย็งัมอียู่เรื่อยไปจนกว่ำจะมำยื่นขอมบีตัร 
เพียงแต่ผู้ที่ต้องมีบัตรนั ้น จะมีโทษต่อเมื่อมีอำยุตัง้แต่สิบห้ำปีขึ้นไปแล้วเท่ำนั ้น (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๐๗/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๓๙๙ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หำกผู้ซึ่งต้องมบีตัรหรอืผู้ถอืบตัรซึ่งมีอำยุไม่
ถงึสบิหำ้ปีไดย้ื่นค ำขอดว้ยตนเองแล้ว ใหบุ้คคลซึ่งมหีน้ำที่ยื่นค ำขอแทนตำมมำตรำ ๖ ฉ ไม่
ตอ้งรบัโทษ 

 

มำตรำ ๑๒๑๔  ผูใ้ดเขำ้ถงึขอ้มูลหรอืเปิดเผยขอ้มูลทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยควำมจ ำ
ตำมมำตรำ ๗/๑ อนัมใิช่ขอ้มูลทัว่ไปทีป่รำกฏอยู่บนบตัรตำมมำตรำ ๗ โดยมไิดร้บัควำม
ยนิยอมจำกผู้ถือบตัร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั เวน้แต่เป็นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูหรอืเปิดเผยตำมมำตรำ ๑๐ หรอืตำมค ำสัง่
ศำล หรอืเขำ้ถึงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัที่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนัน้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๓๑๕  ผูถ้อืบตัรซึง่เสยีสญัชำตไิทยผูใ้ด 

(๑) ไม่ส่งมอบบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัตำมมำตรำ ๙ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหำ้ปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(๒) ใชห้รอืแสดงบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั ซึ่งตนหมดสทิธใิชต้ำมมำตรำ ๙ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสบิปีและปรบัไม่เกนิสองแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๔๑๖  ผูใ้ด 

(๑) ยื่นค ำขอมีบตัรโดยมไิด้มีสญัชำติไทย ด้วยกำรแสดงหลกัฐำนอนัเป็นเท็จ
หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี
หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(๒) แจง้ขอ้ควำมหรอืแสดงหลกัฐำนอนัเป็นเทจ็ตอ่พนักงำนเจำ้หน้ำที ่ในกำรขอ
มบีตัรตำมมำตรำ ๖ หรอืกำรขอมบีตัรใหม่ตำมมำตรำ ๖ ตร ีหรอืกำรขอมบีตัรใหม่หรอื
ขอเปลีย่นบตัรตำมมำตรำ ๖ จตัวำ อนัมใิช่เป็นกรณีตำม (๑) ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิ
สำมปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 
๑๔ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๐ 

(๓) ปลอมบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึ
สบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(๔) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจำกกำรกระท ำ
ควำมผดิตำม (๑) (๒) หรอื (๓) ตอ้งระวำงโทษตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ 

ถำ้ผูก้ระท ำควำมผดิตำม (๔) เป็นผูก้ระท ำควำมผดิตำม (๑) (๒) หรอื (๓) ดว้ย 
ใหล้งโทษตำม (๑) (๒) หรอื (๓) แลว้แต่กรณี แต่กระทงเดยีว 

ถ้ำผูก้ระท ำควำมผดิหรอืผู้ใช้หรอืผูส้นับสนุนกำรกระท ำควำมผดิตำม (๑) (๒) 
(๓) หรอื (๔) เป็นเจ้ำพนักงำนออกบตัร เจำ้พนักงำนตรวจบตัร หรอืพนักงำนเจำ้หน้ำที่
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมปีถงึสบิหำ้ปีและปรบัตัง้แต่หกหมื่นบำทถึงสำมแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๕  ผู้ใดน ำบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัของผูอ้ื่นไปใช้แสดงว่ำตน
เป็นเจำ้ของบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึหำ้ปี 
และปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๕ ทว๑ิ๗  ผูใ้ดเอำไปเสยีหรอืยดึไวซ้ึ่งบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั
ของผูอ้ื่น เพื่อประโยชน์ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกนิหกเดอืน
และปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๑๖  ผูใ้ดยนิยอมใหผู้อ้ื่นน ำบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัของตนไปใช้
ในทำงทุจรติ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมเดอืนถึงสำมปี หรอืปรบัตัง้แต่ห้ำพนับำท 
ถงึหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๗๑๘  ผูถ้อืบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัซึง่มอีำยุตัง้แต่สบิหำ้ปีขึน้ไป 
ผูใ้ดไม่สำมำรถแสดงบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั เมื่อเจำ้พนักงำนตรวจบตัรขอตรวจ 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๘  บรรดำค ำขอที่ยื่นตำมพระรำชบัญญัติบตัรประจ ำตัวประชำชน 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือเป็นค ำขอที่ได้ยื่นตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๑๗ มำตรำ ๑๕ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๑ 

มำตรำ ๑๙  บรรดำบัตรและใบรบัที่ออกตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัว
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหถ้อืว่ำเป็นบตัรหรอืใบรบัทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ ส ำหรบั
บตัรทีห่มดอำยุแลว้ใหย้งัคงใชไ้ดต้่อไปจนถงึวนัครบรอบวนัเกดิของผูถ้อืบตัร และใหผู้ถ้อื
บตัรขอมบีตัรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัครบรอบวนัเกดิ และใหน้ ำ
มำตรำ ๑๒ มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๐  ใหบ้รรดำกฎกระทรวงและประกำศทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตับิตัร
ประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบญัญัตินี้จนกว่ำจะได้มกีฎกระทรวงหรอืประกำศที่ออกตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๑  ผูใ้ดมอีำยุครบสบิห้ำปีบรบิูรณ์แล้วก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บงัคบั และเป็นบุคคลซึ่งต้องขอมบีตัรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๕ ให้ยื่นค ำขอ 
มบีตัรต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมมำตรำ ๕ ภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีร่ฐัมนตรกี ำหนด
โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

กำรก ำหนดตำมวรรคหนึ่งรฐัมนตรจีะก ำหนดโดยค ำนึงถงึอำยุของผูข้อจำกมำก
ไปหำน้อย และทอ้งทีท่ีจ่ะใหบุ้คคลมำยื่นค ำขอดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๒  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถำนเดียว  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ต้องหำช ำระค่ำปรับตำมที่
เปรยีบเทยีบภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดแล้ว ใหถ้ือว่ำคดเีลกิกนัตำมบทบญัญตัิแห่งประมวล
กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๒๓  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้เจ้ำพนักงำนออกบัตร เจ้ำพนักงำนตรวจบัตร และพนักงำน
เจำ้หน้ำที ่ออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
ยกเวน้คำ่ธรรมเนียมและก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ป.  ตณิสลูำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๒ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม๑๙ 

   
 

(๑) กำรออกบตัรตำมมำตรำ ๖ จตัวำ ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

(๒) กำรออกใบแทนใบรบั ฉบบัละ  ๑๐ บำท 

(๓) กำรขอคดัและรบัรองส ำเนำขอ้มลูเกีย่วกบับตัร ฉบบัละ  ๑๐ บำท 

 

 
๑๙ อตัรำค่ำธรรมเนียม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
บัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว 
และมีบทบัญญัติ ต่ำง ๆ ที่ไม่ทนัสมัยและไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั สมควร
ปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยบตัรประจ ำตัวประชำชน เพื่อก ำหนดให้ผู้มสีญัชำติไทย
ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชนไวใ้ช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืบตัรและทำงรำชกำร 
โดยก ำหนดระยะเวลำกำรขอมบีตัร ขอมบีตัรใหม่หรอืขอเปลีย่นบตัรภำยในก ำหนดหกสบิวนั
ในทุกกรณี เพื่อให้ประชำชนมีบัตรเร็วขึ้นและเกิดควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ นอกจำกนัน้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตรำโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับบัตร 
ให้สูงขึ้น เพรำะในสภำวกำรณ์ปัจจุบันควำมผิดที่เกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 
มีผลกระทบต่อควำมมัน่คงภำยในของประเทศ และแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรของอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกบับทบญัญัตติ่ำง ๆ ที่ได้แก้ไขเพิม่เตมิ  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔๒๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บงัคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๔  บรรดำค ำขอที่ยื่นตำมพระรำชบัญญัติบตัรประจ ำตัวประชำชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือเ ป็นค ำขอที่ได้ยื่นตำม
พระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน  พ .ศ . ๒๕๒๖ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม เติม โดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑ ก/หน้ำ ๑/๒ มนีำคม ๒๕๔๒ 
๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๔ ก/หน้ำ ๖๔/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๔ 

มำตรำ ๑๕  บรรดำบตัร ใบรบัหรอืใบแทนใบรบัทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตับิตัร
ประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำจะหมดอำยุตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัร ใบรบัหรอืใบแทนใบรบันัน้ 

บตัร ใบรบัหรอืใบแทนใบรบัตำมวรรคหนึ่งซึ่งยงัไม่หมดอำยุ ผู้ถือบตัร ใบรบั
หรือใบแทนใบรบัประสงค์จะมีบัตรใหม่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้ยื่นค ำขอมีบัตรต่อ
พนักงำนเจำ้หน้ำทีโ่ดยไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๑๖  ผูใ้ดไม่ตอ้งมบีตัรหรอืไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งมบีตัรตำมพระรำชบญัญตัิ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แต่ต้องมบีตัรตำมพระรำชบญัญตัิบตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ ให้ยื่นค ำขอมีบตัรต่อ
พนักงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในกรณีจ ำเป็นรฐัมนตรจีะประกำศขยำยระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งออกไปอกีกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๗  ในวำระเริม่แรกแต่ไม่เกนิสองปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้มผีลใช้
บงัคบั ควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญตัิบตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. 
๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้มใิห้ใช้บงัคบักบับุคคลตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง แต่ไม่ตดัสทิธบิุคคลเหล่ำนัน้ทีจ่ะขอมบีตัร 

 

มำตรำ ๑๘  ใหบ้รรดำกฎกระทรวงและประกำศทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตับิตัร
ประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั 
ยงัคงใชไ้ดต้่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ จนกว่ำจะมกีฎกระทรวงหรือ
ประกำศทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้ผู้มีสัญชำติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเขำ้รบับรกิำรสำธำรณะของรฐั จงึไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑ์และวธิกีำรกำร
ออกบตัรประจ ำตวัประชำชน เพื่อให้สอดคล้องกบักำรที่รฐัจะน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำร
บรกิำรประชำชนในดำ้นต่ำง ๆ ผ่ำนทำงบตัรประจ ำตวัประชำชน เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
บตัรประจ ำตวัประชำชน สมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำวและสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๕ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖๒๒ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัว
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติบัตรประจ ำตวัประชำชน 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
บัตรประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ค ำขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน ตำมแบบ บ.ป. ๑ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 
“ใบรบั” หมำยควำมว่ำ ใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลี่ยนบตัรประจ ำตวั

ประชำชน ตำมแบบ บ.ป. ๒ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ และใหม้สีเีหลอืง 

“ใบแทนใบรบั” หมำยควำมว่ำ ใบแทนใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่น
บตัรประจ ำตวัประชำชน ตำมแบบ บ.ป. ๒ ก ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ และใหม้สีชีมพ ู

 

 
๒๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๖ ก/หน้ำ ๖/๑๒ เมษำยน ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๖ 

ขอ้ ๓๒๓  บตัรม ี๓ ชนิด คอื 

(๑) บตัรทีไ่ม่ไดอ้อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

(๒) บตัรทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

(๓) บตัรทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบอเนกประสงค์ 
บตัรตำมวรรคหนึ่งให้มีสขีำว ลำยพื้นสฟ้ีำ ผลติด้วยวสัดุและเคลอืบด้วยวัสดุ

ป้องกนักำรปลอมแปลงตำมทีเ่จ้ำพนักงำนออกบตัรก ำหนด ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนออก
บตัรเห็นสมควรจะก ำหนดให้มจีุดซ่อนเร้นซึ่งมองไม่เห็นดว้ยตำเปล่ำเพื่อเป็นมำตรกำร
ตรวจสอบหรอืป้องกนักำรปลอมแปลงบตัรไวด้ว้ยกไ็ด ้ส ำหรบัขนำดและลกัษณะของบตัร
แต่ละชนิด ใหเ้ป็นไปตำมแบบบตัรทำ้ยกฎกระทรวงนี้๒๔ 

 

ขอ้ ๔๒๕  (ยกเลกิ) 
 

ขอ้ ๕๒๖  ในบตัรใหม้รีำยกำรและรำยละเอยีดของรำยกำรในบตัร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ค ำว่ำ “บตัรประจ ำตวัประชำชน” 

(๒) รปูถ่ำยของผูถ้อืบตัร 

(๓) เลขประจ ำตวัประชำชนของผูถ้อืบตัร 

(๔) ชื่อตวัและชื่อสกุลของผูถ้อืบตัร 

(๕) วนัเดอืนปีเกดิของผูถ้อืบตัร 

(๖) ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของผูถ้อืบตัรในขณะยื่นค ำขอ 

(๗) วนัออกบตัร 

(๘) วนับตัรหมดอำยุ 
(๙) ลำยมอืชื่อหรอืตรำลำยมอืชื่อ และตรำประจ ำต ำแหน่งของเจำ้พนักงำนออก

บตัร 

 
๒๓ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำม 

ในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๔ ข้อ ๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตำม

ควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๕ ข้อ ๔  ยกเลิก โดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๔ (พ .ศ . ๒๕๕๕) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๖ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๗ 

(๑๐) รำยกำรศำสนำหรอืนิกำยของศำสนำ หรอืลทัธนิยิมในทำงศำสนำของผูถ้อื
บตัรโดยจะมหีรอืไม่กไ็ด ้

ส ำหรบับตัรที่ออกด้วยระบบคอมพวิเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้มรีำยกำรเลข
หมำยค ำขอมบีตัร รหสัก ำกบับตัร และรหสัแท่งตรวจสอบบตัร (bar code) ดว้ย 

รูปถ่ำยของผูถ้ือบตัรตำม (๒) ของวรรคหนึ่ง ต้องเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวม
หมวก หรอืแว่นตำสเีขม้ และไม่ใส่ผำ้คลุมหน้ำหรอืผำ้โพกศรีษะเวน้แต่ผูซ้ึง่มคีวำมจ ำเป็น
ตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรอืลัทธนิิยมในทำงศำสนำของผูถ้ือบตัร แต่ต้องเปิดให้
เห็นใบหน้ำ หน้ำผำก คิ้ว ตำ จมูก ปำก และคำง โดยรูปถ่ำยจะปรำกฏเลขหมำยค ำขอ
ตำมขอ้ ๗ วรรคสอง และเลขแสดงส่วนสูงของผูถ้อืบตัรที่มหีน่วยวดัเป็นเซนตเิมตร เวน้
แต่ผูถ้อืบตัรซึ่งมส่ีวนสูงต ่ำกว่ำหนึ่งรอ้ยเซนตเิมตร หรอืมส่ีวนสูง สูงกว่ำหนึ่งรอ้ยเก้ำสบิ
เซนติเมตร จะไม่มีเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรก็ได้ ในกรณีดังกล่ำวให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึหมำยเหตุไวใ้นค ำขอดว้ย 

 

ขอ้ ๖๒๗  กำรขอมบีตัร กำรขอมบีตัรใหม่ หรอืกำรขอเปลี่ยนบตัร ใหผู้ข้อยื่นค ำขอ
พรอ้มดว้ยหลกัฐำนประกอบค ำขอต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมระเบยีบทีอ่ธบิดกีรมกำรปกครอง
ก ำหนด ณ สถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ หรอืส ำนักงำนเขต 

(๒) ส ำนักทะเบยีนสำขำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 

(๓) ส ำนักงำนเทศบำล 

(๔) ศำลำว่ำกำรเมอืงพทัยำ 

(๕) ส ำนักงำนหรอืทีท่ ำกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่จำ้หน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบตัร
ประจ ำตวัประชำชน 

(๖) ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง 

(๗) หน่วยบรกิำรจดัท ำบตัรเคลื่อนทีข่องกรมกำรปกครอง 

(๘) สถำนทีอ่ื่นทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

นอกจำกสถำนทีต่ำมวรรคหนึ่ง ผูม้ถีิน่พ ำนักนอกรำชอำณำจกัรตำมรำยชื่อประเทศ
ทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนดซึ่งประสงค์จะยื่นค ำขอมบีตัรใหม่หรอืค ำขอเปลี่ยนบตัร อำจยื่นค ำ
ขอมีบตัรใหม่หรือค ำขอเปลี่ยนบัตร ณ สถำนเอกอัครรำชทูต สถำนกงสุลใหญ่ หรือส่วน

 
๒๗ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๘ 

รำชกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
มอบหมำยใหป้ฏบิตัหิน้ำทีด่ำ้นกงสุลทีม่อีำณำเขตหรอืเขตกงสุลในประเทศดงักล่ำวได ้

 

ขอ้ ๗๒๘  เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่ห็นว่ำผูข้อได้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๖ อย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว ใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอืผูข้อ ก ำหนดเลขหมำยค ำขอ ก ำหนดเลขทีอ่นุญำต
ใหท้ ำบตัรและถ่ำยรปูเพื่อท ำบตัร 

เลขหมำยค ำขอใหป้ระกอบดว้ยรหสัแสดงถงึสถำนทีจ่ดัท ำบตัรตำมทีก่รมกำรปกครอง
ก ำหนดจ ำนวนสี่หลกั เลขแสดงจ ำนวนครัง้ที่ท ำบตัรของแต่ละบุคคลจ ำนวนสองหลกั  
และเลขตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรออกบตัรจ ำนวนแปดหลกั 

เลขที่อนุญำตให้ท ำบตัรให้ประกอบด้วยรหสัแสดงถึงสถำนที่จดัท ำบตัรตำมที่
กรมกำรปกครองก ำหนดจ ำนวนสีห่ลกั เลขรอบกำรท ำบตัรจ ำนวนสองหลกั และเลขแสดง
ล ำดับของจ ำนวนผู้ขอจ ำนวนหกหลัก เริ่มตัง้แต่ ๐๐๐๐๐๑ ถึง ๙๙๙๙๙๙ เรียงไป
ตำมล ำดบั เมื่อครบแล้วให้ขึ้นเลขรอบกำรท ำบตัรล ำดับถดัไป และเลขแสดงล ำดบัของ
จ ำนวนผูข้อจ ำนวนหกหลกั เริม่ตัง้แต่ ๐๐๐๐๐๑ ต่อเนื่องกนัไป กำรพมิพล์ำยนิ้วมอืผูข้อ 
ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรขอมีบัตร ให้ผู้ขอพิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำและซ้ำยเพื่อจัดเก็บไว ้
ในฐำนขอ้มูลทะเบยีนบตัร หำกจดัเกบ็ลำยพมิพน์ิ้วหวัแม่มอืขวำและซำ้ยไม่ได้ ให้พมิพ์
ลำยนิ้วมืออื่นขวำและซ้ำยในล ำดบัถัดไป หำกมีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเหลือเพียงนิ้วเดียวหรือ
สำมำรถจดัเกบ็ลำยพมิพ์นิ้วมอืได้เพยีงนิ้วเดยีวให้จดัเก็บลำยพมิพน์ิ้วมอืดงักล่ำวเพยีง 
นิ้วเดยีวไดแ้ต่ต้องจดัเกบ็สองครัง้ หำกผูข้อไม่มนีิ้วมอืเหลอือยู่ใหไ้ด้รบัยกเวน้กำรพมิพ์
ลำยนิ้วมอื และให้บนัทกึหมำยเหตุไวใ้นค ำขอว่ำไม่มนีิ้วมอื หรอืหำกไม่สำมำรถจัดเก็บ
ลำยพมิพน์ิ้วมอืได ้ใหบ้นัทกึหมำยเหตุไวใ้นค ำขอว่ำไม่สำมำรถจดัเกบ็ลำยพมิพน์ิ้วมอืได ้

(๒) กำรขอมีบตัรใหม่หรอืเปลี่ยนบตัร ให้ผู้ขอพิมพ์ลำยนิ้วหวัแม่มือขวำและ
ซ้ำยเพื่อเปรยีบเทียบกับลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือในฐำนข้อมูลทะเบียนบัตรด้วยระบบ
คอมพวิเตอร ์หรอืในกรณีทีม่กีำรพมิพล์ำยนิ้วมอือื่นตำม (๑) ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัลำยพมิพ์
นิ้วมือนัน้ เพื่อยืนยันตัวบุคคล แต่ถ้ำไม่ปรำกฏลำยพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอในฐำนข้อมูล
ทะเบียนบัตร ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่บันทึกเพิ่มเติมในค ำขอ หำกผลกำรเปรียบเทียบ 
ลำยพิมพ์นิ้ วมือถูกต้อง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนุญำตให้ท ำบัตรได้ หำกผลกำร
เปรยีบเทยีบลำยพมิพ์นิ้วมอืไม่ผ่ำนกำรเปรยีบเทยีบดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ใหพ้นักงำน

 
๒๘ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๐๙ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและพิจำรณำเปรยีบเทียบลำยพิมพ์นิ้วมอืที่จดัเก็บไว้ในฐำนขอ้มูล
ทะเบยีนบตัรกบัลำยพมิพน์ิ้วมอืของผูข้อดว้ยตนเอง เพื่อยนืยนัว่ำเป็นบุคคลคนเดยีวกนั 
และในกรณีเช่นว่ำนี้หรอืในกรณีไม่ปรำกฏลำยพิมพ์นิ้วมือในฐำนข้อมูลทะเบียนบตัร 
พนักงำนเจำ้หน้ำทีอ่ำจเรยีกเอกสำรหลกัฐำนหรอืสอบสวนเจำ้บ้ำนหรอืบุคคลผูน่้ำเชื่อถอื 
แล้วแต่กรณี เพิ่มเติมได้เท่ำที่จ ำเป็น  ทัง้นี้  หำกอนุญำตให้ท ำบัตรได้ ให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึรหสัผ่ำนของพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่พื่อยนืยนักำรอนุญำต หำกไม่อนุญำต
ใหท้ ำบตัร ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยกเลกิรำยกำรที่บนัทกึไว้ แล้วแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ขอ
ทรำบถงึเหตุผลทีไ่ม่อนุญำตใหท้ ำบตัร 

ในกรณีที่ เป็นบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  เมื่อได้
ด ำเนินกำรตำมวรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่แล้ว ให้พิมพ์ลำยนิ้วชี้ขวำและซ้ำยของผู้ขอ 
เพื่อจดัเก็บไว้ในหน่วยควำมจ ำ หำกจดัเก็บลำยพิมพ์นิ้วชี้ขวำและซ้ำยไม่ได้ ให้พิมพ์
ลำยนิ้วมืออื่นขวำและซ้ำยในล ำดบัถัดไป หำกมีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเหลือเพียงนิ้วเดียวหรือ
สำมำรถจดัเกบ็ลำยพมิพ์นิ้วมอืได้เพยีงนิ้วเดยีวให้จดัเก็บลำยพมิพน์ิ้วมอืดงักล่ำวเพยีง 
นิ้วเดยีวไดแ้ต่ตอ้งจดัเกบ็สองครัง้ หำกผูข้อไม่มนีิ้วมอืเหลอือยู่หรอืหำกไม่สำมำรถจดัเกบ็
ลำยพมิพน์ิ้วมอืได ้ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีแ่จง้รหสับุคคลตำมทีก่รมกำรปกครองก ำหนดให้
ผูข้อทรำบ 

 

ขอ้ ๘  ในกำรออกบตัรส ำหรบับตัรที่ออกด้วยระบบคอมพวิเตอร์ เมื่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗ แล้ว ให้พิมพ์รำยกำรลงในบตัร เคลือบบตัรด้วยวสัดุ
ป้องกนักำรปลอมแปลงและมอบบตัรใหแ้ก่ผูข้อ 

กำรออกบัตรตำมวรรคหนึ่ งในกรณีบัตรเดิมหมดอำยุหรือบัตรช ำรุด 
ในสำระส ำคญั หรอืในกรณีทีผู่ถ้อืบตัรเปลีย่นชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืเปลีย่นชื่อตวัและชื่อสกุล 
หรอืเปลีย่นทีอ่ยู่ก่อนมอบบตัรแก่ผูข้อใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีเ่รยีกบตัรเดมิคนืจำกผูข้อดว้ย 

 

ข้อ  ๙   ในกำรออกบัตรส ำหรับบัตรที่ ไม่ ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์ 
เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมขอ้ ๗ แล้ว ใหอ้อกใบรบัแก่ผูข้อไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อใช้
แทนบตัรไปพลำงก่อนตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นใบรบั และใหส่้งค ำขอพรอ้มดว้ยฟิลม์รปูถ่ำย
ของผูข้อไปออกบตัรทีส่ ำนักงำนทะเบยีนบตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง หรอืทีซ่ึ่ง
เจำ้พนักงำนออกบตัรก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๐ 

ขอ้ ๑๐  กำรออกใบรบั ให้มอบบตัรเดิมคืนให้แก่ผู้ขอเพื่อใช้ร่วมกบัใบรบันัน้ 
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำรขอมบีตัรครัง้แรกและกำรขอมบีัตรใหม่เนื่องจำกบตัรเดมิหำย
หรอืถูกท ำลำยทัง้หมด 

กรณีใบรับหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
แห่งทอ้งทีท่ีอ่อกใบรบันัน้ออกใบแทนใบรบัใหแ้ก่ผูข้อไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อใชแ้ทนบตัรไป
พลำงก่อนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในใบรับฉบับที่หำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดใน
สำระส ำคญั แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๑  กำรออกบตัรตำมข้อ ๙ ในกรณีที่เป็นกำรขอมบีัตรเป็นครัง้แรกหรือ 
ในกรณีทีบ่ตัรหำยหรอืถูกท ำลำย ก่อนมอบบตัรแก่ผูข้อใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีเ่รยีกใบรบั
หรอืใบแทนใบรบัคนื 

ส ำหรบักำรออกบตัรในกรณีทีบ่ตัรหมดอำยุหรอืช ำรุดในสำระส ำคญั และในกรณี
ทีผู่ถ้อืบตัรเปลีย่นชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืเปลีย่นชื่อตวัและชื่อสกุล หรอืเปลีย่นทีอ่ยู่ ก่อนมอบ
บตัรแก่ผูข้อใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีเ่รยีกใบรบัหรอืใบแทนใบรบั พรอ้มดว้ยบตัรเดมิคนื 

 

ข้อ ๑๒  ค ำขอทุกฉบบัที่ได้ออกบตัรแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนออกบตัรจดัให้มี
กำรบนัทึกไว้ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อด ำเนินกำรแล้ว 
ให้ส่งค ำขอดงักล่ำวคืนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เก็บรกัษำไว้เป็นหลกัฐำนตำมระเบียบ 
ที่กรมกำรปกครองก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีบตัรมรีำยกำรไม่ตรงกบัค ำขอหรอืขอ้เทจ็จรงิตำมทะเบยีนบำ้น 
ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรเพื่อออกบตัรใหใ้หม่ 

 

ขอ้ ๑๔  บตัร ใบรบั และใบแทนใบรบัที่ได้ออกไว้ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บงัคบั ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะหมดอำยุ หรอืมบีตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัใหม่
ตำมกฎกระทรวงนี้ แลว้แต่กรณี 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ช ำน ิ ศกัดเิศรษฐ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ รกัษำรำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๑ 

แบบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีไ่ม่ไดอ้อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร๒์๙ 

 
๒๙ แบบบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๒ 

แบบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร๓์๐ 

 
๓๐ แบบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๒ ๑  (พ .ศ . ๒๕๔๗ ) ออกต ำมควำมในพ ระรำชบัญญั ติบัต รป ระจ ำตัวประชำชน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๓ 

แบบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบเอนกประสงค๓์๑ 

 

 
 

 
๓๑ แบบบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์ แก้ไข

เพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตบิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๔ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๕ 

ค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน (บ.ป. ๑)๓๒ 

 

ค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน บ.ป. ๑ 

................................................................................................................................ วนัที ่............. เดอืน ........... พ.ศ. ..... 
ขำ้พเจำ้ ............................................................ เกดิวนัที ่ ............................................................................................... 
ชื่อ – สกุลเป็นภำษำองักฤษ ............................................ สญัชำต ิ ................................................................................... 
เลขประจ ำตวัประชำชน  .................................................................................................................  มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น 

เลขที ่............. หมู่ที ่................... ตรอก/ซอย .......................... ถนน  .............................................................................. 
ต ำบล/แขวง ........................... อ ำเภอ/เขต ..................... จงัหวดั .............. โทร  .............................................................. 
สถำนภำพ ................. ศำสนำ ............. หมู่โลหติ ............ อำชพี  .................................................................................... 
ขอยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ ..................................................................................................................................... 
เพื่อขอ ....................................... ในกรณี ........................................................................................................................ 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

(ลงลำยมอืชื่อ) ผูย้ื่นค ำขอ 

(...........................................) 
____________________________________________________________________________________________  
 

(ส ำหรบัเจำ้หน้ำที)่ 
บตัรเดมิ/เอกสำรรำชกำรเลขที ่...................................... ออกโดย  .................................................................................... 
คดเีปรยีบเทยีบปรบัที ่.................... ลงวนัที่ ................ ใบเสรจ็รบัเงนิ เลขที ่.................................................................... 
 ค่ำธรรมเนียมบตัรประจ ำตวัประชำชน  ................................................... เป็นเงนิ ....... บำท (.....................) 
 ค่ำปรบัคดอีำญำกระท ำผดิฐำน  .............................................................. เป็นเงนิ ....... บำท (.....................) 
บนัทกึเพิม่เตมิ  ................................................................................................................................................................. 
 

รูปถ่ำยปัจจุบนั  รูปถ่ำยเดมิจำกฐำนขอ้มูล (ลำยมอืชื่อ) ผูร้บัค ำขอ,ตรวจสอบ ท.ร. ๑๔ 
(...........................)ผูถ้่ำยรูปและพมิพล์ำยน้ิวมอื 

(ลำยมอืชื่อ) ผูพ้มิพบ์ตัร 
(...........................) 
 
 

 เลขหมำยค ำขอมบีตัร ค ำสัง่พนักงำนเจำ้หน้ำที ่
  ................................. 
 

หวัแม่มอืซ้ำย 
 
 
 
 
 

 หวัแม่มอืขวำ เลขทีอ่นุญำตใหท้ ำบตัร 
(ลำยมอืชื่อ) 

(....................................) 
พนักงำนเจำ้หน้ำที่ 

 

 

หมำยเหตุ................................................... 

 
๓๒ ค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลี่ยนบตัรประจ ำตวัประชำชน (บ.ป. ๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตวัประชำชน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๖ 

แบบใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 
 

เล่มที ่...........................                                                       บ.ป. ๒ 

แผ่นที ่......................... 
ใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 วนัที ่............................. 
พนักงำนเจำ้หน้ำที ่ ....................................................................................  ไดร้บัค ำขอ 

 มบีตัร   มบีตัรใหม่   เปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ของ ........................................................................... เกดิวนัที ่....................................  
ทีอ่ยู่ .. ...........................................................................................................................  
ศำสนำ ............................... (ตรำครุฑ) หมู่โลหติ .................................... 
เลขประจ ำตวัประชำชน  ---- 

เลขหมำยค ำขอ  -- 

ใบรบัฉบบันี้ใหใ้ชไ้ดเ้สมอืนบตัรประจ ำตวัประชำชน 
   

 
ตดิรปูถ่ำย 

ขนำด 

๒.๕ x ๓ 

ซม. 

(ลำยมอืชื่อ) .............................................. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
(............................................) 

ตรำประจ ำต ำแหน่ง 

(ลำยมอืชื่อหรอื ..............................................ผูย้ ื่นค ำขอ 

ลำยพมิพน์ิ้วมอื)(............................................) 

   

นัดใหม้ำรบับตัรในวนัที่ .................................................. 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๗ 

แบบใบแทนใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

เล่มที ่...........................                                                  บ.ป. ๒ ก 

แผ่นที ่......................... 
ใบแทนใบรบัค ำขอมบีตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 วนัที ่............................ 
พนักงำนเจำ้หน้ำที ่ ...........................................................  ออกใบแทนใบรบัค ำขอ 

 มบีตัร   มบีตัรใหม่   เปลีย่นบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ของ ................................................................. เกดิวนัที ่ ................................... . 
ทีอ่ยู่  ....................................................................................................................  
ศำสนำ ................................ (ตรำครุฑ)  หมู่โลหติ ......................................... 
เลขประจ ำตวัประชำชน  ---- 

เลขหมำยค ำขอ -- 

ใบแทนใบรบัฉบบันี้ออกตำมใบรบัเล่มที ่.......................... แผ่นที ่........................... 
ออกเมื่อวนัที ่...................................... และใหใ้ชไ้ดเ้สมอืนบตัรประจ ำตวัประชำชน 

จนถงึวนัที ่..................................... 
   
 
ตดิรปูถ่ำย 

ขนำด 

๒.๕ x ๓ 

ซม. 

(ลำยมอืชื่อ) ......................................... พนักงำนเจำ้หน้ำที่ 
(........................................) 

ตรำประจ ำต ำแหน่ง 

(ลำยมอืชื่อหรอื ..............................................ผูย้ ื่นค ำขอ 

ลำยพมิพน์ิ้วมอื)(............................................) 
   

นัดใหม้ำรบับตัรในวนัที ่.................................................. 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิม่เตมิพระรำชบญัญตัิบตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยพระรำชบญัญตัิบตัร
ประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ท ำให้มผีลกระทบต่อกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติบตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖  
ที่ก ำหนดขนำด ส ีและลกัษณะของบตัร ตลอดจนรำยกำรในบตัรและรำยละเอียดของ
รำยกำรในบตัร หลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรขอมบีตัร กำรขอมบีตัรใหม่ กำรขอเปลี่ยนบตัร 
กำรออกบตัร กำรออกใบรบัและกำรออกใบแทนใบรบัที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั สมควร
ปรบัปรุงกฎกระทรวงดงักล่ำวใหเ้หมำะสม  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖๓๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เป็นสถำนที่
ยื่นค ำขอท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนในทุกท้องที่ทัว่รำชอำณำจกัร ในกำรขอมบีตัร กำรขอมบีตัรใหม่ หรอืกำร
ขอเปลี่ยนบัตรประจ ำตัวประชำชน กรณีมีควำมจ ำเป็น หรอืเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและหน่วยงำนของรฐั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖๓๔ 

 

ข้อ ๓  บัตรที่ได้ออกไว้ก่อนวนัที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บงัคับ ให้ยงัคงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำบตัรจะหมดอำยุ หรอืได้มกีำรขอมีบตัรใหม่หรอืมีกำรขอเปลี่ยนบตัรตำม
กฎกระทรวงฉบบันี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกคณะรฐัมนตร ี
มนีโยบำยที่จะให้ประชำชนมีบตัรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ที่จะใช้แสดง
รำยละเอียดที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้เพียงใบเดียว และเพื่อเป็นกำรประหยดังบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน รวมทัง้ควรแก้ไขปรบัปรุงองค์ประกอบ 

 
๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๑/๑๘ เมษำยน ๒๕๔๖ 
๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๕๓ ก/หน้ำ ๑/๑๐ กนัยำยน ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๑๙ 

ของเลขหมำยค ำขอมีบตัรประจ ำตัวประชำชน เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรออกบตัรประจ ำตวัประชำชนให้มีประสทิธิภำพยิ่งขึ้น จึงสมควรแก้ไข
เพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตบิตัร
ประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้สอดคล้องกับกำรก ำหนดให้มีบัตรประจ ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และกำรปรบัปรุงองค์ประกอบ 
เลขหมำยค ำขอมบีตัรประจ ำตวัประชำชนดงักลำ่ว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖๓๕ 

 

ขอ้ ๔  บตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบอเนกประสงค์
ทีไ่ดอ้อกไวก้่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชไ้ดต้่อไปจนกว่ำบตัรจะหมดอำยุ 
หรอืไดม้กีำรขอมบีตัรใหม่ หรอืมกีำรขอเปลีย่นบตัรตำมกฎกระทรวงนี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดวิธีกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือในกำรขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรอืเปลี่ยนบตัรประจ ำตัว
ประชำชน และกำรเกบ็ลำยพมิพน์ิ้วมอืไวใ้นบตัร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
และกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ
อเนกประสงค์ รวมทัง้ป้องกันกำรทุจริตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนให้มี
ประสทิธภิำพยิง่ขึน้ ตลอดจนปรบัปรุงแบบ ส ีลกัษณะรำยกำร และรำยละเอยีดของบตัร
ประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกด้วยระบบคอมพวิเตอร์แบบอเนกประสงค์ และปรบัปรุงแบบ 
ค ำขอมีบตัร มบีตัรใหม่ หรอืเปลี่ยนบตัรประจ ำตัวประชำชน ให้ถูกต้องและเหมำะสม
ยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖๓๖ 

 

ข้อ ๔  บรรดำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ออกด้วยระบบคอมพิว เตอร์แบบ
อเนกประสงค ์ซึง่ออกใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรในวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ทีม่ขีนำดและ
ลกัษณะของบตัรตำมแบบบตัรประจ ำตัวประชำชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ

 
๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๗/๓ กนัยำยน ๒๕๕๐ 
๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๑๐ ก/หน้ำ ๕๘/๒๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๐ 

อเนกประสงค์ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ใหย้งัคงใชไ้ดต้่อไปจนกว่ำบตัรดงักล่ำวจะหมดอำยุหรอื
มกีำรออกบตัรใหม่ 

บตัรตำมวรรคหนึ่งแมจ้ะไม่ม ีmicro text ป้องกนักำรปลอมแปลง ซึง่เมื่อใชแ้ว่น
ขยำยจะเหน็เป็นตวัอกัษร “THAILAND” ต่อเน่ืองกนัเป็นเสน้สแีดง หรอืรหสักำรผลติกใ็ห้
ถอืว่ำเป็นบตัรทีใ่ชไ้ดต้ำมวรรคหนึ่ง 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดขนำด ส ีและลกัษณะของบตัร และรำยกำรในบตัรและรำยละเอยีดของรำยกำรใน
บตัร รวมทัง้แบบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบอเนกประสงค์
ใหม้คีวำมชดัเจนและเหมำะสม ตลอดจนก ำหนดใหเ้จำ้พนักงำนออกบตัรสำมำรถก ำหนด
มำตรกำรตรวจสอบและป้องกนักำรปลอมแปลงบตัรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึ้น  จึง
จ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖๓๗ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกใน
ปัจจุบนักระทรวงมหำดไทยไดป้ระกำศก ำหนดใหก้ำรจดัท ำบตัรประจ ำตวัประชำชนดว้ย
ระบบคอมพวิเตอร์สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นทุกอ ำเภอและทุกจงัหวดั ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่
รำชอำณำจกัรแล้ว กำรก ำหนดให้กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดท้องที่จงัหวดัที่
สำมำรถด ำเนินกำรออกบตัรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นอีกต่อไป ประกอบกับโดยที่เป็นกำรสมควรเพิ่มสถำนที่ในกำรยื่นค ำขอมีบัตร
ประจ ำตวัประชำชนค ำขอมบีตัรประจ ำตวัประชำชนใหม่ หรอืค ำขอเปลี่ยนบตัรประจ ำตวั
ประชำชน ทัง้ในและนอกรำชอำณำจกัรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนซึง่ประสงค์
จะยื่นค ำขอ  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๗๙ ก/หน้ำ ๔/๑๗ สงิหำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดบุคคลซึง่ไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘๓๘ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติบัตร
ประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติบตัรประจ ำตัว
ประชำชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบญัญตับิัตรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ อนัเป็นกฎหมำยที่มบีทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกัด
สทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๗ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

ขอ้ ๒  บุคคลดงัต่อไปนี้ไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

(๑) สมเดจ็พระบรมรำชนิี 
(๒) พระบรมวงศำนุวงศต์ัง้แต่ชัน้พระองคเ์จำ้ขึน้ไป 

(๓) ภกิษุ สำมเณร นักพรตและนักบวช 

(๔) ผู้มกีำยพิกำรเดนิไม่ได้ หรอืเป็นใบ้ หรอืตำบอดทัง้สองขำ้ง หรอืจติฟัน่เฟือน
ไม่สมประกอบ 

 
๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๕/๖ มนีำคม ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๒ 

(๕) ผูอ้ยู่ในทีคุ่มขงัโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

(๖) บุคคลซึ่งก ำลงัศึกษำวชิำ ณ ต่ำงประเทศ และไม่สำมำรถยื่นค ำขอมบีตัร
ประจ ำตวัประชำชนได ้

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลอำกำศเอก คงศกัดิ ์ วนัทนำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดบุคคลซึ่งไดร้บักำรยกเวน้ไม่ต้องมบีตัรประจ ำตวัประชำชนเสยีใหม่ใหเ้หมำะสม
ยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๔ 

กฎกระทรวง 

กำรขอตรวจหลกัฐำน รำยกำร หรอืขอ้มลูเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๕๕๓๙ 
   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัว
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติบตัรประจ ำตวัประชำชน 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิบตัรประจ ำตวั
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ค ำขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอเพื่อตรวจหลกัฐำน รำยกำร หรอืขอ้มูลเกี่ยวกับ

บตัรเพื่อถ่ำยเอกสำรหรอืคดัและรบัรองส ำเนำขอ้มลูดงักล่ำว 
“ขอ้มลูเกีย่วกบับตัร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) รำยกำรและภำพผูถ้อืบตัรทีป่รำกฏอยู่บนบตัร 
(๒) ขอ้มลูตำมทีป่รำกฏในแบบ บ.ป.๑ 
(๓) คู่ฉบบัใบรบัหรอืคู่ฉบบัใบแทนใบรบั 
(๔) ลำยพมิพน์ิ้วมอืของผูถ้อืบตัร 
“ผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง” หมำยควำมรวมถงึ คู่สมรส บุพกำร ีและผูส้บืสนัดำน

ของผูถ้อืบตัร 

 

ขอ้ ๒  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยตรงจะขอตรวจหลกัฐำน รำยกำร หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบั
บตัรหรอืจะขอใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีถ่่ำยเอกสำรหรอืคดัและรบัรองส ำเนำขอ้มูลดงักล่ำว 
ใหย้ื่นค ำขอต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ในวนัเวลำรำชกำร ณ สถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำนักบรกิำรที ่๑ ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง ตัง้อยู่ทีว่งัไชยำ 
ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร และส ำนักบริกำรที่  ๒ ส ำนักบริหำรกำร
ทะเบียนกรมกำรปกครอง ตัง้อยู่ที่อำคำรกรมกำรปกครอง คลอง ๙ อ ำเภอล ำลูกกำ 
จงัหวดัปทุมธำนี 

(๒) ทีท่ ำกำรปกครองจงัหวดั ทุกจงัหวดั 

(๓) ส ำนักงำนปกครองและทะเบยีน ส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 

 
๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๔๔ ก/หน้ำ ๓/๒๓ พฤษภำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๕ 

(๔) ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ และส ำนักงำนเขตทุกแห่ง 

(๕) ศำลำว่ำกำรเมอืงพทัยำ 

(๖) ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน 

(๗) สถำนทีอ่ื่นทีก่ระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๓  กำรยื่นค ำขอตำมขอ้ ๒ ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยตรงแสดงบตัรของตน หรอื
ในกรณีทีไ่ม่มบีตัรใหผู้น้ัน้แสดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นใดทีม่กีฎหมำยรบัรองซึง่ตอ้งมรีปู
ถ่ำยและสำมำรถแสดงตนได ้รวมทัง้แสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยตรง 

ในกรณีผูร้บัมอบอ ำนำจจำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยตรงเป็นผูย้ื่นค ำขอ นอกจำกตอ้ง
แสดงหลกัฐำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ใหผู้้รบัมอบอ ำนำจแสดงบตัรของตนและเอกสำรกำร
มอบอ ำนำจประกอบดว้ย 

ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำหลกัฐำนหรือเอกสำรตำมวรรคหนึ่งและ
วรรคสองยงัไม่มคีวำมชดัเจนเพยีงพอ จะสอบสวนพยำนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิเพื่อให้
ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิจนชดัแจง้ว่ำเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยตรงกไ็ด้ 

หำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่หน็ว่ำผูย้ื่นค ำขอไม่เป็นผู้มส่ีวนไดเ้สยีโดยตรง ใหแ้จ้ง
ค ำสัง่และเหตุผลทีไ่ม่อนุญำตใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบ โดยใหแ้จง้ใหท้รำบถงึสทิธกิำรอุทธรณ์
ค ำสัง่ดงักล่ำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองดว้ย 

 

ขอ้ ๔  ค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่รมกำรปกครองก ำหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ยงยุทธ  วชิยัดษิฐ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๐  
แห่งพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัประชำชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดใหก้ำรขอตรวจ
หลักฐำน รำยกำร หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดจนกำรขอ ให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยเอกสำรหรอืคดัและรบัรองส ำเนำข้อมูลดงักล่ำว ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๗ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๕๙๔๐ 
   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติบัตร
ประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ให้ยกเลกิกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม
เกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ขอ้ ๒  ใหก้ ำหนดค่ำธรรมเนียม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรออกบตัรในกรณีบตัรหำยหรอืถูกท ำลำย บตัรช ำรุด 

หรอืแกไ้ขชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืชื่อตวัและชื่อสกุล 

ในทะเบยีนบำ้น หรอืยำ้ยทีอ่ยู่ ตำมมำตรำ ๖ จตัวำ  ฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

(๒) กำรออกใบแทนใบรบั  ฉบบัละ  ๑๐ บำท 

(๓) กำรขอคดัและรบัรองส ำเนำขอ้มลูเกีย่วกบับตัร  ฉบบัละ  ๑๐ บำท 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีที่รฐัมนตรปีระกำศให้เขตทอ้งที่ใดเป็นเขตประสบภยัพบิตัิ ให้ผู้
ซึ่งต้องมบีตัรใหม่หรอืเปลี่ยนบตัรตำมมำตรำ ๖ จตัวำ ซึ่งอยู่ในเขตทอ้งที่นัน้ และมำยื่น
ค ำขอภำยในก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๖ จตัวำ หรอืภำยในก ำหนดเวลำที่รฐัมนตรขียำย
ตำมมำตรำ ๖ เบญจ ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมตำมขอ้ ๒ (๑) 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๔๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๐ ก/หน้ำ ๘/๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงค่ำธรรมเนียมกำรออกบตัรประจ ำตวัประชำชน ในกรณีบตัรหำยหรอืถูกท ำลำย 
บตัรช ำรุด หรอืแก้ไขชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืชื่อตวัและชื่อสกุลในทะเบยีนบำ้น หรอืยำ้ยทีอ่ยู่ 
เพื่ อให้สอดคล้องกับค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัดให้มีบัตรประจ ำตัวประชำชนที่สูงขึ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้  
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๒๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 

   
 

ในพระปรมำภไิธย 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 

รงัสติ กรมพระชยันำทนเรนทร 

ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

เป็นปีที ่๕ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนคนตำ่งดำ้ว 

 

พระมหำกษตัรยิโ์ดยค ำแนะน ำและยนิยอมของรฐัสภำ จงึมพีระบรมรำชโองกำร
ใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิกำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 
พ.ศ. ๒๔๙๓” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 
พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ พระรำชบญัญตัิ
กำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช ๒๔๘๑ และพระรำชบัญญัติกำร
ทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว (ฉบบัที ่๔) พุทธศกัรำช ๒๔๘๓ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“คนต่ำงดำ้ว” หมำยควำมว่ำ คนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัชำต ิ

“ใบส ำคญัประจ ำตวั” หมำยควำมว่ำ หนังสอืประจ ำตวัของคนต่ำงดำ้ว ซึง่นำยทะเบยีน
ไดอ้อกใหต้ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๗/ตอนที ่๖๒/หน้ำ ๙๘๔/๑๔ พฤศจกิำยน ๒๔๙๓ 
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๔๓๐ 

“นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ เจำ้พนักงำนซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้เพื่อปฏิบตัิกำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“เจ้ำบ้ำน” หมำยควำมถึงบุคคลซึ่งครอบครองบ้ำนในฐำนะเป็นเจ้ำของ ผู้เช่ำ 
หรอืในฐำนะอย่ำงอื่นใดกต็ำม 

ในกรณีทีเ่จำ้บ้ำนไม่อยู่ควบคุมบำ้นเอง แต่ไดม้อบหมำยใหบุ้คคลใดควบคุมอยู่ 
ในระหว่ำงทีค่วบคุมอยู่นัน้ใหถ้อืว่ำผูค้วบคุมเท่ำนัน้เป็นเจำ้บำ้น 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  คนต่ำงด้ำวที่มอีำยุตัง้แต่สิบสองปีบรบิูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในรำชอำณำจกัร 
ตอ้งมใีบส ำคญัประจ ำตวั 

 

มำตรำ ๖  กำรขอใบส ำคญัประจ ำตวัให้ท ำเป็นเรื่องรำวพร้อมด้วยรูปถ่ำยสำมรูป 
ยื่นต่อนำยทะเบยีนในทอ้งทีท่ีค่นต่ำงดำ้วนัน้มภีูมลิ ำเนำ ตำมแบบพมิพ์และวธิกีำรที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๗  คนต่ำงดำ้วทีม่อีำยุสบิสองปีบรบิูรณ์ หรอืคนต่ำงดำ้วทีไ่ดร้บัอนุญำตให้
เป็นคนเขำ้เมอืงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืงแล้ว ใหไ้ปขอใบส ำคญัประจ ำตวัภำยในเจด็วนั
นับแต่วนัที่มีอำยุสิบสองปีบริบูรณ์ หรือวันที่ร ับอนุญำตให้เป็นคนเข้ำเมืองแล้วแต่กรณี 
เฉพำะในกรณีหลงัให้แจ้งด้วยว่ำได้น ำคนต่ำงด้ำวอำยุต ่ำกว่ำสิบสองปีมำด้วยกี่คน ถ้ำม ี 
เพื่อนำยทะเบยีนจะไดจ้ดลงไวใ้นใบส ำคญัประจ ำตวั 

 

มำตรำ ๘  คนสญัชำตไิทยผูเ้สยีไปซึง่สญัชำตไิทยไมว่่ำดว้ยเหตุใด ใหไ้ปขอใบส ำคญั
ประจ ำตวัจำกนำยทะเบยีนในทอ้งทีท่ีต่นอยูภ่ำยในสำมสบิวนั นับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรรูว้่ำ
ตนไดเ้สยีไปซึง่สญัชำตไิทย 

 

มำตรำ ๙  เมื่อนำยทะเบียนได้ตรวจเรื่องรำวขอใบส ำคญัประจ ำตัวเห็นเป็นกำร
ถูกตอ้งแลว้ ใหน้ำยทะเบยีนออกใบส ำคญัประจ ำตวัให ้

ใบส ำคญัประจ ำตวัให้มลีกัษณะ ขนำด และรำยกำรตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ซึง่อย่ำงน้อยใหม้รีำยกำรแสดงชื่อ วนัเดอืนปีเกดิ อำชพี สญัชำต ิและทีอ่ยู่ พรอ้มดว้ยรปูถ่ำย
ของคนต่ำงดำ้วนัน้ และลงลำยมอืชื่อนำยทะเบยีนไวด้ว้ย 
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๔๓๑ 

มำตรำ ๑๐  ใบส ำคญัประจ ำตวันัน้ ใหม้กี ำหนดอำยุดงันี้ 
๑. ชนิดทีห่นึ่ง หนึ่งปี 

๒. ชนิดทีส่อง หำ้ปี 

ทัง้นี้ นับแต่วนัออกใบส ำคญัประจ ำตวัให้ ในกำรขอใบส ำคญัประจ ำตวั ผูข้อจะ
ขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัชนิดหนึ่งชนิดใดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๑๒  ในกำรออกใบส ำคญัประจ ำตวัหรอืกำรต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวั 
ใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำซึง่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกนิปีละสีร่อ้ยบำท 

ในกำรออกใบแทนใบส ำคญัประจ ำตวัในกรณีใบส ำคญัประจ ำตวัช ำรุดหรอืสูญหำย 
ใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำซึง่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกนิสองรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๒๓  คนต่ำงด้ำวคนใดย้ำยภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ ให้น ำใบส ำคัญ
ประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวไปแจ้งต่อนำยทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิล ำเนำหรอืถิ่นที่อยู่เดิม  
เพื่อจดขอ้ควำมลงไวใ้นใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำวของผู้นัน้ก่อนที่จะยำ้ยไป และให้
แจง้ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ี่เขำ้ไปอยู่ใหม่ภำยในสีส่บิแปดชัว่โมงนับแต่วนัไปถงึ แต่ทัง้นี้
ตอ้งไม่เกนิกว่ำสำมสบิวนันับแต่วนัแจง้ยำ้ยไป 

ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวออกนอกเขตจังหวัดที่ตนมีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ไป
ชัว่ครำวเกินเจ็ดวัน ต้องแจ้งต่อนำยทะเบียนท้องที่ที่ตนเข้ำไปอยู่ชัว่ครำวภำยใน 
สี่สิบแปดชัว่โมงนับแต่วนัที่ไปถึง กำรแจ้งในกรณีนี้จะไปแจ้งด้วยตนเองหรอืแจ้งเป็น
หนังสอืตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้

ในกรณีทีค่นต่ำงดำ้วตำย ใหเ้จำ้บ้ำนแห่งบ้ำนที่คนต่ำงด้ำวนัน้ตำยแจง้ต่อนำย
ทะเบยีนทอ้งทีท่ีค่นต่ำงดำ้วนัน้ตำย ภำยในยีส่บิสีช่ ัว่โมงนับแต่เวลำตำย 

 

มำตรำ ๑๓  ใบส ำคญัประจ ำตัวของผู้ใดหมดอำยุหรอืช ำรุดในส่วนส ำคญัหรอื
สูญหำย ให้แจง้ต่อนำยทะเบยีนท้องทีท่ี่ตนมภีูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่ภำยในเจด็วนันับแต่
วนัที่หมดอำยุหรือทรำบว่ำช ำรุดหรอืสูญหำย เพื่อขอต่ออำยุหรือขอใบแทนใบส ำคัญ
ประจ ำตวัใหม่ แลว้แต่กรณี 

 

 
๒ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๓ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๔๓๒ 

มำตรำ ๑๔  ผูม้ใีบส ำคญัประจ ำตวั ถำ้ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงสญัชำต ิหรอืเปลีย่น
อำชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล ให้น ำใบส ำคญัประจ ำตัวแจ้งต่อนำยทะเบียนที่ตน 
มภีูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่ภำยในเจด็วนั นับแต่วนัเปลีย่นแปลงดงักล่ำวนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๕  ผูใ้ดเป็นผู้อนุบำลคนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรอืเป็น
ผูป้กครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของคนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นผูเ้ยำว์ทีม่อีำยุต ่ำกว่ำสบิหกปี
บรบิูรณ์ ผูน้ัน้มหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมควำมในพระรำชบญัญตันิี้เพื่อคนต่ำงดำ้วนัน้ 

 

มำตรำ ๑๖  พระรำชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่คนต่ำงดำ้วดงัต่อไปนี้ 
๑. ผู้เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงในรัฐบำลไทย โดยมีหนังสือสัญญำต่อกัน

ตลอดเวลำทีห่นังสอืสญัญำนัน้มผีลบงัคบั 

๒. ผูซ้ึง่รฐับำลต่ำงประเทศไดแ้จง้แก่รฐับำลว่ำ เขำ้มำในรำชกำร และครอบครวั
ของบุคคลทีก่ล่ำวนี้ ตลอดเวลำทีผู่น้ัน้อยู่เพื่อปฏบิตัริำชกำร 

๓. ผู้ถือเอกสำรเดนิทำงซึ่งออกให้โดยองค์กำรสหประชำชำติและเอกสำรนัน้ 
ยงัสมบูรณ์อยู่ 

๔. บุคคลทีไ่ม่นบัเป็นคนเขำ้เมอืงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง 

คนต่ำงดำ้วซึ่งไดร้บัควำมยกเวน้ดงักล่ำวขำ้งต้น ถ้ำประสงค์จะขอรบัใบส ำคญั
ประจ ำตัว ก็ให้ส่งรูปถ่ำยของตนต่อนำยทะเบียน และให้นำยทะเบียนออกใบส ำคัญ
ประจ ำตวัให ้ในกรณีเช่นว่ำนี้คนต่ำงดำ้วนัน้ไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมและไม่จ ำต้องปฏบิตัิ
ตำมบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ในส่วนทีว่่ำดว้ยใบส ำคญัประจ ำตวั 

 

มำตรำ ๑๗  คนต่ำงด้ำวซึ่งต้องมใีบส ำคญัประจ ำตวั ต้องมใีบส ำคญัประจ ำตัว
ติดตัวหรอืเก็บไว้ในลักษณะซึ่งจะแสดงต่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจได้เสมอ 
ในเมื่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจเรยีกรอ้งใหแ้สดง 

 

มำตรำ ๑๘  ใบส ำคญัประจ ำตวัของผู้ต้องเนรเทศออกนอกรำชอำณำจกัรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเนรเทศ หรอืของผูท้ีต่อ้งถูกส่งกลบัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง 
หรอืของผูอ้อกไปนอกรำชอำณำจกัร เวน้แต่ออกไปชัว่ครำวโดยไดร้บัอนุญำตใหก้ลบันัน้ 
ใหเ้ป็นอนัเพกิถอนและใหค้นต่ำงดำ้วนัน้ส่งใบส ำคญัประจ ำตวัคนืนำยทะเบยีน 

ใบส ำคัญประจ ำตัวของคนต่ำงด้ำวที่ตำย ให้ผู้ครอบครองหรือผู้พบส่งคืน 
นำยทะเบยีน 
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๔๓๓ 

มำตรำ ๑๙  ในเขตหรอืกรณีใด ซึง่รฐัมนตรเีหน็เป็นกำรสมควรทีจ่ะผ่อนผนัหรอื
ยกเว้นค่ำธรรมเนียม หรอืกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ ก็ให้รฐัมนตรมีีอ ำนำจที่จะ
ผ่อนผนัหรอืยกเวน้ได ้โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกรณีพิเศษเฉพำะรำยบุคคล รฐัมนตรีจะผ่อนผนัหรอืยกเว้นค่ำธรรมเนียม
หรอืกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้กไ็ด ้ตำมแต่จะเหน็สมควร 

 

มำตรำ ๒๐๔  ผูใ้ดไม่มใีบส ำคญัประจ ำตวัตำมควำมในมำตรำ ๕ หรอืไม่ต่ออำยุ
ใบส ำคญัประจ ำตวัทีห่มดอำยุแลว้ตำมควำมในมำตรำ ๑๓ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัติำมควำม
ในมำตรำ ๗ มคีวำมผดิต้องระวำงโทษปรบัเป็นรำยปี ปีละไม่เกนิหำ้รอ้ยบำทตลอดเวลำ
ทีไ่ม่ปฏบิตัดิงักล่ำวแลว้ เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

 

มำตรำ ๒๑๕  ผูใ้ดละเลยไม่ปฏบิตัติำมควำมในมำตรำ ๘ มคีวำมผดิต้องระวำง
โทษปรบัไม่เกนิหำ้รอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๒๒๖  ผูใ้ดละเลยไม่ขอใบแทนใบส ำคญัประจ ำตัวที่ช ำรุดหรอืสูญหำย
ตำมควำมในมำตรำ ๑๓ หรอืไม่ปฏบิตัติำมควำมในมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๗ 
หรอืมำตรำ ๑๘ มคีวำมผดิตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๒๓  ผู้ใดมหีน้ำที่ต้องปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้เพื่อคนต่ำงดำ้วตำม
ควำมในมำตรำ ๑๕ และผูน้ัน้ละเลยไม่ปฏบิตั ิมคีวำมผดิต้องระวำงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิว้
ในมำตรำ ๒๐ หรอืมำตรำ ๒๒ แลว้แต่กรณี 

ผูไ้รค้วำมสำมำรถหรอืผู้เยำว์ซึ่งมีอำยุต ่ำกว่ำสบิหกปีบรบิูรณ์ ไม่ต้องรบัอำญำ
ในควำมผดิต่อบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ เฉพำะในกรณีทีม่ผีูอ้นุบำลหรอืผู้ปกครอง หรอื
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

 

มำตรำ ๒๔  ใบส ำคัญประจ ำตัวของคนต่ำงด้ำวที่มีอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับ 
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชไ้ดต้่อไปจนหมดอำยุของใบส ำคญัประจ ำตวันัน้ 

 

 
๔ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๕ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๖ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๔๙๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๔ 

มำตรำ ๒๕  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิูลสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๕ 

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป  

 

มำตรำ ๗  ใบส ำคญัประจ ำตัวของคนต่ำงด้ำวซึ่งมีอยู่แล้วก่อนวนัใช้บงัคบั
แห่งพระรำชบญัญัตินี้ ให้ใช้ได้ต่อไปจนหมดอำยุใบส ำคญัประจ ำตัวนัน้ เว้นแต่ผู้ใด
ถือใบส ำคญัประจ ำต ัวชนิดที ่ ๒ ตำมควำมในมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบญัญ ัติ 
กำรทะเบยีนคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๔๙๓ ผู้นัน้ต้องน ำเงนิค่ำธรรมเนียมไปช ำระเพิ่มเติม
ให ้ค รบจ ำนวนส ำห ร ับ ระยะปีต ่อ ไปที ่ย ัง เหล ืออยู ่ภ ำยหล ังว ัน ใช ้บ ังค ับ แห ่ง
พระรำชบัญญัตินี้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบญัญัติกำรทะเบียน
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๔๙๓ มำใช้บังคับแก่กรณีดังกล่ำวนี้  
 

มำตรำ ๘  ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  หำกก ำหนดโทษปรับอย่ำงเดียว  
ใหอ้ธบิดกีรมต ำรวจหรอืผูแ้ทนมอี ำนำจสัง่เปรยีบเทยีบได ้

 

มำตรำ ๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๗๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป  

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่คนต่ำงด้ำว 
ไม่สนใจในเรื่องแจง้ยำ้ยต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วตำมทีก่ฎหมำยไดร้ะบุไว ้เป็นเหตุให้
กำรควบคุมไม่รดักุมและไดผ้ลเพยีงพอตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร ในระยะเวลำ
ที่กฎหมำยเดิมได้บญัญัติไว้ให้แจ้งย้ำยภำยในก ำหนด ๗ วนันัน้ เห็นว่ำเป็นระยะห่ำง
เกนิไปกว่ำทีจ่ะตดิตำมตวัไดท้นัท่วงทเีมื่อจ ำเป็น  จงึใหก้ ำหนดแจง้ยำ้ยหรอืแจง้ใหท้รำบ
ภำยในก ำหนด ๔๘ ชัว่โมง นับแต่วนัทีไ่ปถงึทอ้งทีใ่หม่ 

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๙/ตอนที ่๗/หน้ำ ๖๑/๒๙ มกรำคม ๒๔๙๕ 
๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนที ่๖๔/หน้ำ ๑๔๙๖/๑๒ ตุลำคม ๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๖ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๔๙๓) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีน 

คนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบญัญตัิกำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 
พ.ศ. ๒๔๙๓ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ออกกฎไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ลกัษณะของใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วและรปูถ่ำย 

 

ขอ้ ๑  ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ตำมควำมในมำตรำ ๙ นัน้ ใหท้ ำเป็นเล่ม
ขนำดกวำ้ง ๑๐ ซม. ยำว ๑๕ ซม. ปิดรูปถ่ำยของผู้ถือ มลีำยมอืชื่อของนำยทะเบยีนคำบต่อ 
กบัมลีกัษณะ ขนำด และรำยกำรตำมแบบทำ้ยกฎนี้ 

 

ขอ้ ๒  รูปถ่ำยของคนต่ำงดำ้วทีจ่ะต้องส่งตำมควำมในมำตรำ ๖ นัน้ ต้องเป็นรูปถ่ำย
ครึง่ตวั หน้ำตรง ไม่สวมหมวก เหน็ไดช้ดัเจนเหมอืนตวัจรงิในขณะนัน้ ใหม้ขีนำดกวำ้ง ๔ ซม. 
ยำว ๖ ซม. จ ำนวน ๓ รปู 

 

ข้อ ๓  รูปถ่ำยที่ปิดในใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวตำมควำมในข้อ ๒ นัน้ 
ตอ้งเปลี่ยนใหม่ทุกระยะ ๕ ปี นับแต่วนัออกใบส ำคญัประจ ำตวัใหผู้น้ัน้ กำรส่งรูปใหม่มำ
เปลี่ยนนี้ใหส่้งมอบรูปถ่ำยใหม่รวม ๓ รปู พรอ้มดว้ยใบส ำคญัประจ ำตวัต่อนำยทะเบยีน
ทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ตำมแบบ ท.ต. ๖ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

กำรยื่นเรื่องรำวขอใบส ำคญัประจ ำตวั 

 

ขอ้ ๔  ผูใ้ดจะขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วส ำหรบัตนเอง หรอืแจง้เรื่อง
คนต่ำงด้ำวอำยุต ่ำกว่ำ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ซึ่งอยู่ในปกครอง หรอืน ำเขำ้มำตำมควำมในมำตรำ ๕ 
และมำตรำ ๗ หรอืส ำหรบัคนต่ำงด้ำว ซึ่งเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรอืเป็นผู้ปกครอง 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของคนต่ำงด้ำวที่มีอำยุต ่ำกว่ำ ๑๖ ปีบริบูรณ์ ตำมควำมใน
มำตรำ ๑๕ ใหย้ื่นค ำรอ้งขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัตำมแบบ ท.ต. ๑, ๒ และ ๓ ทำ้ยกฎนี้ 
แลว้แต่กรณี ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ 

 

 
๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๗/ตอนที ่๖๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๔ ธนัวำคม ๒๔๙๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๗ 

ขอ้ ๕  ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลี่ยนสญัชำต ิเปลี่ยนชื่อตวั เปลีย่นชื่อรอง ตลอดชื่อสกุล
ได้แล้ว หรือผู้ประสงค์จะเปลี่ยนอำชีพ ตำมควำมในมำตรำ ๑๔ นั ้น ให้ยื่นเรื่องรำวต่อ 
นำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ ตำมแบบ ท.ต. ๔ และ ๕ ทำ้ยกฎนี้แลว้แต่กรณี 

 

กำรขอต่ออำยใุบส ำคญัประจ ำตวัและ 

กำรออกใบส ำคญัแทน 

 

ขอ้ ๖๑๐  กำรขอต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวัตำมควำมในมำตรำ ๑๓ ใหย้ื่นค ำรอ้ง
ตำมแบบ ท.ต. ๘ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ 

 

ข้อ ๗  กำรขอรบัใบส ำคัญประจ ำตัวใหม่แทนฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือสูญหำย  
ตำมควำมในมำตรำ ๑๓ นัน้ ใหย้ื่นค ำรอ้งตำมแบบ ท.ต. ๗ ทำ้ยกฎนี้ พรอ้มดว้ยรูปถ่ำย 
๓ รปู ต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ 

 

กรณียกเวน้ 

 

ขอ้ ๘  คนต่ำงด้ำวในกรณีดงัต่อไปนี้ ย่อมได้สทิธยิกเว้นตำมควำมในมำตรำ ๑๙ 
ไม่ตอ้งรบัใบส ำคญัประจ ำตวั และไม่ตอ้งต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวั คอื 

๑. ผูท้ีอ่ยู่ในทีคุ่มขงัโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

๒. ผูม้รี่ำงกำยพกิำรเดนิไม่ได ้หรอืเป็นใบ ้หรอืตำบอดทัง้สองขำ้ง 

๓. ผูม้จีติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ ซึง่นำยแพทยโ์รคจติไดต้รวจและรบัรองแลว้ 

แต่เมื่อเหตุทีไ่ดร้บัยกเวน้ล่วงพน้ไปแลว้ ใหข้อรบัใบส ำคญัประจ ำตวั หรอืขอต่อ
อำยุใบส ำคญัประจ ำตวัเสยีภำยใน ๑๕ วนั นับแต่วนัทีเ่หตุนัน้ไดล่้วงพน้ไป 

 

ขอ้ ๙  ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วทีถู่กเพกิถอนและต้องส่งคนืนำยทะเบยีน
ตำมควำมในมำตรำ ๑๘ นัน้ ให้เป็นอนัเพิกถอนตลอดเวลำที่คนต่ำงด้ำวผู้นัน้ยงัคงอยู่
นอกประเทศ หำกกลบัเขำ้มำในประเทศอกี กใ็หย้ื่นเรื่องรำวขอคนืได ้

แต่กำรออกไปนอกประเทศแลว้กลบัเขำ้มำอกี โดยน ำหลกัฐำนกำรออกและกำรเขำ้มำ
แสดง ใหผ้่อนผนัยกเวน้เงนิค่ำธรรมเนียมใหต้ลอดเวลำทีอ่ยู่นอกประเทศ 

 

 
๑๐ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๘ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

 

ขอ้ ๑๐๑๑  ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบส ำคญัประจ ำตวัหรอืกำรต่ออำยุใบส ำคญั
ประจ ำตัว ตำมควำมในมำตรำ ๑๑ นอกจำกผู้ที่ได้รับกำรผ่อนผัน หรือยกเว้นตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

ก. คนต่ำงดำ้วซึ่งไม่มใีบส ำคญัประจ ำตวั หรอืคนต่ำงดำ้วซึง่ใบส ำคญัประจ ำตวั
ขำดต่ออำยุ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกใบส ำคัญประจ ำตัว หรือกำรต่ออำยุ
ใบส ำคญัประจ ำตวั แลว้แต่กรณี เป็นเงนิ ๔๐๐ บำท และใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ
ใบส ำคญัประจ ำตวัส ำหรบัปีต่อ ๆ ไปในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

๑. ชนิดทีห่นึ่ง เป็นเงนิสองรอ้ยบำท 

๒. ชนิดทีส่อง เป็นเงนิแปดรอ้ยบำท 

ข. คนต่ำงดำ้วซึง่มใีบส ำคญัประจ ำตวั และไดต้่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวัถูกต้องแล้ว 
ใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวัในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

๑. ชนิดทีห่นึ่ง เป็นเงนิสองรอ้ยบำท 

๒. ชนิดทีส่อง เป็นเงนิแปดรอ้ยบำท 

วรรคสอง๑๒  (ยกเลกิ) 
 

ขอ้ ๑๑๑๓  กำรออกใบแทนใบส ำคญัประจ ำตวัในกรณีใบส ำคญัประจ ำตวัช ำรุด
หรอืสญูหำยตำมควำมในมำตรำ ๑๑ ใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหนึ่งรอ้ยบำท 

 

 
๑๑ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๒ ข้อ ๑๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๓ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๓๙ 

ข้อ ๑๒๑๔  ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบส ำคัญประจ ำตัว กำรต่ออำยุใบส ำคัญ
ประจ ำตัวหรอืกำรออกใบแทนใบส ำคญัประจ ำตวัในกรณีใบส ำคญัประจ ำตัวช ำรุดหรอื 
สญูหำยนัน้ใหช้ ำระเป็นเงนิสด โดยใหน้ำยทะเบยีนออกใบเสรจ็รบัเงนิใหต้ำมแบบ ท.ต. ๙ 
ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

บ.  เทพหสัดนิ 

ลงนำมแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๑๔ ขอ้ ๑๒ เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ

กำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๐ 

แบบ ท.ต. ๑ 

ทีว่่ำง 

ปิดรปูถ่ำย 

 
 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 

 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน .................... พ.ศ. ......................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกุล  ......................................  
เขยีนเป็นอกัษรภำษำของผูถ้อืใบส ำคญัว่ำ  ..................................................................  
นำมอื่นหำกม ี .............................................................................................................  
สญัชำต ิ............................. เชือ้ชำต ิ............................. เกดิต ำบล  ...........................  
อ ำเภอ ................................... จงัหวดั  ...............................................เมื่อ วนั เดอืน ปี 

 ............................  มภีูมลิ ำเนำนอกประเทศไทย ต ำบล ................................................ 
................................... อ ำเภอ  .......................  จงัหวดั ................................. ประเทศ 

................................... นำมบดิำ ............................... นำมมำรดำ  .............................  
นำมภรรยำหรอืสำม ี ...........................................  ถอืใบส ำคญัประจ ำตวั เลขทะเบยีนที ่
................................... ลงวนั เดอืน ปี  .......................................................................  
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอืสถำนตี ำรวจ  ............................  จงัหวดั ................................... 
ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้เมอืงเมื่อ วนั เดอืน ปี  ...................................................................  
ทีอ่ยู่ในประเทศไทย บำ้นเลขที ่.......................  หมู่ที ่หรอื ถนน ................................... 
ต ำบล  .................  ทอ้งทีส่ถำนตี ำรวจ .............................. จงัหวดั .............................. 
ขณะนี้ประกอบอำชพี  .................................................................................................  
ชื่อส ำนักงำน หรอืนำยจำ้ง  ..........................................................................................  
ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .........................................................................................  
ถอืหนังสอืเดนิทำงเลขที ่................................... ลง วนั เดอืน ปี  .................................  
ออกให ้ณ  .......................  จงัหวดั ................................. ประเทศ .............................. 
ประเภทคนเขำ้เมอืง สญัชำต ิ........................... โควตำเลขที ่ ............... ลง วนั เดอืน ปี 

 .................  ไดร้บัใบส ำคญัแสดงรปูพรรณเลขที ่............... ลง วนั เดอืน ปี ................... 
ออกใหท้ี ่ ............................  จงัหวดั ............................................... ไดร้บัใบส ำคญัถิน่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๑ 

ทีอ่ยู่เลขที ่................................... ลงวนั เดอืน ปี  .......................................................  
ออกใหท้ี ่ ..........................  จงัหวดั .................................................... ขอยื่นค ำรอ้งต่อ 

นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ..........................................................................  
จงัหวดั ......................... พรอ้มดว้ยรปูถ่ำย ..............  รปู เพื่อไดอ้อกใบส ำคญัประจ ำตวั 

คนต่ำงดำ้วใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ดว้ย 

(ลงชื่อ หรอื ลำยพมิพน์ิ้วหวัแมม่อืขวำ  ..........................................................  
ของผูย้ื่นค ำรอ้ง) 

เสนอ คณะกรรมกำรอ ำเภอ หรอื นำยทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบำล  ....................................  
ขอทรำบว่ำ นำย, นำง  ..................................................................................  

มภีูมลิ ำเนำอยู่ตำมอำ้งในค ำรอ้งนี้จรงิหรอืไม่ 
(ลงนำม)  ........................................................................................  

นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ............................  
(วนั เดอืน ปี)  ......................................  

เสนอ นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  .................................................................  
ไดต้รวจสอบแลว้ นำย, นำง  .........................................................................  

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

(ลงนำม)  ........................................................................................  
คณะกรรมกำรอ ำเภอ หรอื นำยทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบำล 

 ...................................................................................................................................  
(วนั เดอืน ปี)  ......................................  

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

 

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

(ลงนำม)  ........................................................................................  
(วนั เดอืน ปี)  ......................................  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๒ 

แบบ ท.ต. ๒ 

 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งแจง้เรื่องเดก็ต่ำงดำ้วอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ 

ทีน่ ำเขำ้มำ 

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน ....................พ.ศ. ...................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง  ......................................  นำมสกุล ................................... 
อำยุ  .............  ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่...................... 
หมู่ที ่หรอื ถนน  ........................................  ต ำบล .............................................. ทอ้งที ่
สถำนีต ำรวจ ............................................  จงัหวดั ........................................................ 
ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่ ........................  ลง วนั เดอืน ปี ......................... 
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอื สถำนตี ำรวจ  .............................................................................  
จงัหวดั  .........................  ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ....................... 
................................... จงัหวดั ................................... 

ขำ้พเจ้ำมคีวำมประสงค์แจ้งเดก็ต่ำงด้ำวอำยุต ่ำกว่ำ ๑๒ ปีบริบูรณ์ที่น ำเขำ้มำ
เพื่อจดไว้ในใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของข้ำพเจ้ำ ปรำกฏตำมรำยกำรบัญช ี
หลงัค ำรอ้งนี้แลว้ 

 

(ลงนำม)  ...........................................................  
ผูป้กครอง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ...........................................................  
(วนั เดอืน ปี)  .....................  



 

 

 

รำยกำรบญัชเีดก็ต่ำงดำ้วอำยุต ่ำกว่ำ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ 

เลข
ล ำดบั 

นำมตวัและ
นำมสกุล 

อำยุ 
ปี 

วนั เดอืน ปี 
ทีเ่กดิ 

สญัชำต ิ เชือ้ชำต ิ

นำมบดิำ
และมำรดำ
ของเดก็ 

เกีย่วขอ้งเป็น
อะไรกบั
ผูป้กครอง 

มหีลกัฐำนกำรเขำ้เมอืง 

หมำยเหตุ 
หนังสอืเดนิทำง 

เลขที ่ลง วนั 

เดอืน ปี ออก 

ณ เขำ้เมอืง 

ใบส ำคญัแสดง
รปูพรรณ เลขที ่
ลง วนั เดอืน ปี 
ออก ณ เขำ้เมอืง 

       (บุตร, หลำน  
ผูอ้ำศยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

(ลงนำม) .......................................................... 
ผูป้กครอง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๔ 

แบบ ท.ต. ๓ 

 
 

 
 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งของผูป้กครอง หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

ขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วใหผู้เ้ยำวท์ีม่อีำยุ 
ต ่ำกว่ำ ๑๖ ปีบรบิูรณ์ ผูเ้สมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

หรอืไรค้วำมสำมำรถ 

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน .................... พ.ศ. ......................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกุล  ..........................................................  
อำยุ ........................ ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่ .................................  
หมู่ที ่หรอืถนน ....................... ต ำบล ......................... ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ  .........................................  
จงัหวดั .................................. ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่ ................................................   
ลง วนั  เดอืน ปี......................... ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอื สถำนีต ำรวจ  .................................................  
จงัหวดั  ...............................................  ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ....................... 
................................... จงัหวดั ................................... 

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อรบัใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ใหแ้ก่  ......................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
รวม .................... คน ปรำกฏตำมรำยกำรหลงัค ำรอ้งนี้ ซึง่ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นผู ้ ........................................  
อยู่ ณ  บ ัดนี ้  และได้ยื่น รูปถ่ำยคนละ ๓  รูปมำด้วยแล้ว  ขอท่ำนได้ออกใบส ำค ัญประจ ำตัว 
คนต่ำงดำ้วใหด้ว้ย 

 

(ลงนำม)  ..........................................................................  
ผูป้กครอง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ..........................................................................  
(วนั เดอืน ปี)  ...............................................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๕ 

รำยกำรของผูเ้ยำวท์ีม่อีำยุต ่ำกวำ่ 

๑๖ ปีบรบิูรณ์ ผูเ้สมอืนไรค้วำมสำมำรถ หรอื 

ผูไ้รค้วำมสำมำรถ 

   
 

นำมตวั ................................................ นำมสกุล  ..........................................  
อำยุ .................. ปี สญัชำต ิ................. เชือ้ชำต ิ................ เกดิต ำบล  ........................  
 อ ำเภอ .................... จงัหวดั ......................... ประเทศ  ...............................................  
 เมื่อ วนั เดอืน ปี .................................. นำมบดิำ  .......................................................  
นำมมำรดำ ............................... ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้เมอืงเมื่อ วนั เดอืน ปี ....................  
ถอืหนังสอืเดนิทำงเลขที ่................................. ลงวนั เดอืน ปี  ......................................  
 ออกให ้ณ ................................ จงัหวดั ................................. ประเทศ  ......................  
ประเภทคนเขำ้เมอืงสญัชำต ิ........................... โควตำเลขที ่ .........................................  
ลง วนั เดอืน ปี ............................ ไดร้บัใบส ำคญัแสดงรปูพรรณเลขที ่ .........................  
ลง วนั เดอืน ปี ................... ออกให ้ณ  ........................................................................  
จงัหวดั ............................................... ไดร้บัใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ เลขที ่ ............................  
ลงวนั เดอืน ปี ............................. ออกให ้ณ ............................. จงัหวดั .....................  

เวลำนี้อยู่บำ้นเลขที ่.............................. หมู่ที ่หรอื ถนน  ...............................  
ต ำบล ............................................. ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ  ...............................................  
จงัหวดั ................................... ขณะนี้ประกอบอำชพี  ...................................................  
 .....................................................................................................................................  

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ  .......................................................................................  
เป็นผู ้................................... อยู่ในควำม  .................................................. ของขำ้พเจำ้ 

และบรรดำขอ้ควำมตำมรำยกำรขำ้งบนนี้ ถูกตอ้งตำมควำมจรงิทุกประกำร 

 

(ลงนำม)  .............................................................  
ผูป้กครอง 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๖ 

แบบ ท.ต. ๔ 

 
 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอเปลีย่นอำชพี 

เปลีย่นชื่อตวั ชือ่รอง หรอืชื่อสกลุ 

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน .................... พ.ศ. ......................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกุล  ........................................................  
อำยุ ........... ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่ ............................................  
หมู่ที ่หรอืถนน ................................................. ต ำบล  ....................................................................  
ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ............................................... จงัหวดั  ...............................................................   
ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่.................... ลง วนั เดอืน ปี  ................................................  
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอื สถำนีต ำรวจ ....................... จงัหวดั  .............................................................  
ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ..................... จงัหวดั  ...............................................  

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเปลีย่น  ....................................................................................  
จำก .............................................................. เป็น  ..........................................................................  
ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  .................................................................................................................  
ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน) ................................................................................................................  
โดย  .................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
(หำกมหีลกัฐำนอย่ำงใดใหส้ ำเนำแนบไปดว้ย) 

(ลงนำม)  ........................................................................  
ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ........................................................................  
(วนั เดอืน ปี)  ...................................................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๗ 

แบบ ท.ต. ๕ 

 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอเปลีย่นสญัชำต ิ

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน .................... พ.ศ. ......................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกลุ  ......................................  
อำยุ  .............  ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่...................... 
หมู่ที ่หรอืถนน ................................................. ต ำบล  ................................................  
ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ............................................... จงัหวดั  ...........................................  
ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่ .......................  ลง วนั เดอืน ปี ......................... 
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอืสถำนตี ำรวจ  ...............................  จงัหวดั ................................. 
ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  .............................................................  
จงัหวดั ................................... 

ขำ้พเจำ้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญำตให ้...................... สญัชำตจิำก ..............................  
เป็นสญัชำต ิ ..................................  ไดแ้ลว้ แต่ วนั เดอืน ปี ......................................... 
ตำมหนังสอืส ำคญัแสดงสญัชำตขิองกระทรวงกำรต่ำงประเทศที ่ .....................................  
ลง วนั เดอืน ปี  ........................................................  ปรำกฏตำมส ำเนำแนบมำดว้ยแลว้ 

ขอท่ำนไดแ้กส้ญัชำตใินเอกสำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้วใหข้ำ้พเจำ้ดว้ย 

(ลงนำม)  .............................................................  
ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ................................................  
(วนั เดอืน ปี)  ...........................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๘ 

แบบ ท.ต. ๖ 

 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอส่งมอบรปูถ่ำยใหม ่

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน ............... พ.ศ . ................  

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกุล  ......................................  
อำยุ  .............  ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่...................... 
หมู่ที ่หรอืถนน ................................................. ต ำบล  ................................................  
ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ............................................... จงัหวดั  ...........................................  
ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่ .......................  ลง วนั เดอืน ปี ......................... 
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอื สถำนตี ำรวจ  ..............................  จงัหวดั ................................. 
ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  .............................................................  
จงัหวดั ................................... 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วของ  ..................................................................  
จะครบก ำหนดเวลำเปลีย่นรปูถ่ำยใหมแ่ลว้ จงึขอส่งรปูถ่ำยรวม  ................. รปู มำพรอ้ม 

กบัใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วของ  ...........................................................................  
เพื่อจดักำรปิดรปูถ่ำยเพิม่ใหใ้หม่ต่อไป 

(ลงนำม)  .............................................................  
ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ...........................................................  
(ลงวนั เดอืน ปี)  ...............................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๔๙ 

แบบ ท.ต. ๗ 

 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวัใหม ่

แทนฉบบัเดมิทีช่ ำรุด หรอืสญูหำย 

   
 

เขยีนที ่.......................................... 
วนัที ่.............. เดอืน .................... พ.ศ. ......................... 

ขำ้พเจำ้ นำย, นำง ................................... นำมสกุล  ..........................................................  
อำยุ ........................ ปี สญัชำต ิ.................. เชือ้ชำต ิ................. อยู่บำ้นเลขที ่ .................................  
หมู่ที ่หรอื ถนน ................................................. ต ำบล  .....................................................................  
ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ............................................... จงัหวดั  .................................................................  
ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ...................................................................................  
จงัหวดั ................................... 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วของ  ......................................................................................  
เลขที ่....................................... ลง วนั เดอืน ปี  ................................................................  ออกให ้ณ 

อ ำเภอ หรอืสถำนีต ำรวจ  ............................................................... จงัหวดั ......................................... 
ไดช้ ำรุดหรอืสญูหำยไปแต่ วนั เดอืน ปี  ...............................................................................................  
โดย  ...................................................................................................................................................  
จงึขอท่ำนไดอ้อกใบส ำคญัประจ ำตวัใหม่ใหแ้ก่  ....................................................................  ต่อไปดว้ย 

ไดม้อบรปูถ่ำยรวม ๓ รปู กบัเงนิค่ำธรรมเนียม ๒๐ บำท มำดว้ยแลว้ 

(ลงนำม)  ..........................................................................  
ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ....................................................................... 
(วนั เดอืน ปี)  .......................................... 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๐ 

แบบ ท.ต. ๘ 

 
 
 

 

กรมต ำรวจ 

ค ำรอ้งขอต่ออำยใุบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 

   
 

เขยีนที ่........................................ 
วนัที.่.............เดอืน.........................พ.ศ. ............. 

ขำ้พเจำ้นำย, นำง...................................นำมสกุล .........................................  
อำยุ ........................ปี สญัชำต.ิ.................เชือ้ชำต ิ........... อยู่บำ้นเลขที ่...................... 
หมู่ที ่หรอืถนน...................ต ำบล ................ ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ.................................... 
จงัหวดั ................................................................................  ขอแจง้ต่อนำยทะเบยีนคน 

ต่ำงดำ้ว สถำนีต ำรวจ .................................................จงัหวดั  ....................................  
เน่ืองดว้ยใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วของ ...................................................  

เลขที.่.........................................ลง วนั เดอืน ปี .......................................... ออกให ้ณ  

อ ำเภอ หรอืสถำนีต ำรวจ.....................................จงัหวดั ............................. จะหมดอำยุ  
ใน วนั เดอืน ปี ............................................... จงึขอส่งมำพรอ้มนี้ เพื่อจดักำรต่ออำยุให ้

ต่อไป และขำ้พเจำ้ขอต่ออำยใุบส ำคญัประจ ำตวัเป็นชนิดที ่ .......................... ไดม้อบเงนิ 

ค่ำธรรมเนียม..................................บำท มำดว้ยแลว้ 

 

(ลงนำม)  ...........................................................  
ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

ค ำสัง่นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว 

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

(ลงนำม)  ............................................................ 
(วนั เดอืน ปี)  ...................................... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เลขหมำยประจ ำใบส ำคญั) ๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๓ 

หน้ำ ๑ 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัเลขที ่...................................................../๒๔.................................... 
ออกให ้ณ สถำนีต ำรวจ ................................................................................................ 
จงัหวดั ..................................................... 
เมื่อวนัที ่................. เดอืน .................................................. พ.ศ. ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนำม หรอื ลำยพมิพน์ิ้วแม่มอืขวำของ (ทีว่่ำงส ำหรบัพมิพม์อืหำกเซน็ชื่อไม่ได)้ 
 

ผูถ้อืใบส ำคญั ฯ ..................................................... 
(ทีว่่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกรครัง้แรกในกำรออกใบส ำคญั ตำมกฎกระทรวงฯ ขอ้ ๑๐) 

ทีปิ่ดรปูถ่ำยครัง้ที ่๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๔ 

หน้ำ ๒ 

 
 
 

ปิดเมื่อวนัที ่............... เดอืน ..............พ.ศ. ................. 
  (ลงนำม) ........................................................ 
 นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ ............................ 
 จงัหวดั .......................................................... 
 
 
  
 
 
 
 

ปิดเมื่อวนัที ่............... เดอืน ..............พ.ศ. ................. 
  (ลงนำม) ........................................................ 
 นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ............................. 
 จงัหวดั ......................................................... 
 
 

 

ทีปิ่ดรปูถ่ำย
ครัง้ที ่๒ 

 

ทีปิ่ดรปูถ่ำย
ครัง้ที ่๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๕ 

หน้ำ ๓ 

 
 
 
 

ปิดเมื่อวนัที ่............... เดอืน ..............พ.ศ. ................. 
  (ลงนำม) ........................................................ 
 นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ............................. 
 จงัหวดั ......................................................... 
 

 

ทีปิ่ดรปูถ่ำย
ครัง้ที ่๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๖ 

หน้ำ ๔ 

 

รำยกำรผูถ้อืใบส ำคญัประจ ำตวั 

 

นำมตวั ................................................... นำมสกุล  ...................................................  
เขยีนเป็นอกัษรภำษำของผูถ้อืใบส ำคญั ฯ ว่ำ  ..............................................................  
นำมอื่นหำกม ี .............................................................................................................  
สญัชำต ิ.............................................. เชือ้ชำต ิ .........................................................  
เกดิต ำบล .......................................... อ ำเภอ  ............................................................  
จงัหวดั ............................................... ประเทศ  .........................................................  
เมื่อ วนั เดอืน ปี .................................. มภีูมลิ ำเนำนอกประเทศไทยต ำบล  ................  
อ ำเภอ .......................... จงัหวดั ............................. ประเทศ  ....................................  
นำมบดิำ ....................................................... นำมมำรดำ  .........................................  
นำมภรรยำหรอืสำม ี .................................................................. ถอืใบส ำคญัประจ ำตวั  
เลขทะเบยีนที ่................/๒๔................... ลงวนั เดอืน ปี  ..........................................  
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอืสถำนตี ำรวจ ................................... จงัหวดั .............................  
ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้เมอืงเมื่อ วนั เดอืน ปี  ...................................................................  
ทีอ่ยู่ในประเทศไทย บำ้นเลขที ่............................... หมู่ที ่หรอื ถนน  ..........................  
ต ำบล ...................................... ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ  ....................................................  
จงัหวดั  .......................................................................................................................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๗ 

หน้ำ ๕ 

 

รำยกำรหนังสอืส ำคญักำรเขำ้เมอืง 

 

๑. หนงัสอืเดนิทำงเลขที ่ .............................  ลง วนั เดอืน ปี ....................................... 
ออกใหท้ี ่............................. จงัหวดั ....................................... ประเทศ .....................  
๒. ประเภทคนเขำ้เมอืง สญัชำต ิ .................................................................................  
โควตำเลขที ่ ................................  ลง วนั เดอืน ปี ...................................................... 
๓. ไดร้บัใบส ำคญัแสดงรปูพรรณเลขที ่......................... ลง วนั เดอืน ปี  .....................  
ออกใหท้ี ่....................................... จงัหวดั  ................................................................  
๔. ไดร้บัใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่เลขที ่ .........................  ลง วนั เดอืน ปี ................................. 
ออกใหท้ี ่....................................... จงัหวดั  ................................................................  
 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ  ...................  จงัหวดั .......................................... 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๘ 

หน้ำ ๖ 

 

รำยกำรประกอบอำชพี 

 

ขณะนี้ประกอบอำชพี  .................................................................................................  
ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ...........................................................................................  
ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .........................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
ครัง้ที ่๑ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .............................. จงัหวดั ...............................  
 
 

ครัง้ที ่๒ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ .............................. จงัหวดั ...............................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๕๙ 

หน้ำ ๗ 

 

ครัง้ที ่๓ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ........................... จงัหวดั  ..................................  

 
 

ครัง้ที ่๔ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ........................... จงัหวดั  ..................................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๐ 

หน้ำ ๘ 

 

ครัง้ที ่๕ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ........................... จงัหวดั  ..................................  

 
 

ครัง้ที ่๖ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ........................... จงัหวดั ...................................  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๑ 

หน้ำ ๙ 

 

ครัง้ที ่๗ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................ จงัหวดั  .................................  

 
 

ครัง้ที ่๘ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ....................................... เป็น  ......................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................ จงัหวดั  .................................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๒ 

หน้ำ ๑๐ 

 

ครัง้ที ่๙ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี .......................................... เป็น  ...................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .............................. จงัหวดั ...............................  

 
 

ครัง้ที ่๑๐ ไดเ้ปลีย่นจำกอำชพี ........................................ เป็น  ...................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ....................................... ชื่อส ำนักงำนหรอืนำยจำ้ง  ..........................  
....................................... ตัง้อยู่ทีใ่ด (บอกใหช้ดัเจน)  .................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ .............................. จงัหวดั ...............................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๓ 

หน้ำ ๑๑ 

 

รำยกำรคนต่ำงดำ้วอำยุต ่ำกว่ำ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ทีอ่ยู่ในปกครอง 
 

คนที ่๑ นำมตวั  .............................................  นำมสกุล ............................................. 
สญัชำต ิ............................ เชือ้ชำต ิ ..................  เกดิ วนั เดอืน ปี .............................. 
นำมบดิำ ..................................... นำมมำรดำ  .......................  มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ................................. ประเทศ  .........................  หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ......................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ...................................  จงัหวดั .......................... 

 

คนที ่๒ นำมตวั  .............................................  นำมสกุล ............................................. 
สญัชำต ิ............................ เชือ้ชำต ิ ..................  เกดิ วนั เดอืน ปี .............................. 
นำมบดิำ ..................................... นำมมำรดำ  ........................ มหีนงัสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ................................. ประเทศ  .........................  หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ......................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ...................................  จงัหวดั .......................... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๔ 

หน้ำ ๑๒ 

 

คนที ่๓ นำมตวั ................................................. นำมสกุล............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนงัสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 

 

คนที ่๔ นำมตวั ................................................. นำมสกุล............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 
 
 
 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๕ 

หน้ำ ๑๓ 

 

คนที ่๕ นำมตวั ................................................. นำมสกุล............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 

 

คนที ่๖ นำมตวั.................................................. นำมสกลุ............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๖ 

หน้ำ ๑๔ 

 

คนที ่๗ นำมตวั ................................................. นำมสกุล............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 

 

คนที ่๘ นำมตวั ................................................. นำมสกุล............................................. 
สญัชำต.ิ...........................เชือ้ชำต ิ....................... เกดิ วนั เดอืน ปี.............................. 
นำมบดิำ.....................................นำมมำรดำ ............................ มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั.................................ประเทศ.............................. หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที.่...............................ลง วนั เดอืน ปี  ..................... ออกใหท้ี.่............................... 
จงัหวดั......................................... 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ .......................................จงัหวดั.......................... 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๗ 

หน้ำ ๑๕ 

 

คนที ่๙ นำมตวั  .............................................  นำมสกุล ............................................. 
สญัชำต ิ............................ เชือ้ชำต ิ ..................  เกดิ วนั เดอืน ปี .............................. 
นำมบดิำ ..................................... นำมมำรดำ  .......................  มหีนงัสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ................................. ประเทศ  .........................  หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ......................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ...................................  จงัหวดั .......................... 

 

คนที ่๑๐ นำมตวั  ...........................................  นำมสกุล ............................................. 
สญัชำต ิ............................ เชือ้ชำต ิ ..................  เกดิ วนั เดอืน ปี .............................. 
นำมบดิำ ..................................... นำมมำรดำ  .......................  มหีนังสอืส ำคญัเดนิทำง 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ................................. ประเทศ  .........................  หรอืมใีบส ำคญัแสดงรปูพรรณ 

เลขที ่................................ ลง วนั เดอืน ปี  .................  ออกใหท้ี ่................................ 
จงัหวดั ......................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ  ...................................  จงัหวดั .......................... 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๘ 

หน้ำ ๑๖ 

 

รำยกำรเปลีย่นสญัชำต ิ

 

ครัง้ที ่๑ ไดร้บัอนุญำตใหเ้ปลีย่นจำกสญัชำต ิ ........................................................  เป็น 

สญัชำต ิ ......................................  ตำมหนังสอืส ำคญักำรแปลงสญัชำตทิี ่..................... 
ลง วนั เดอืน ปี  ...........................................  ออกให ้ณ ............................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  

วนั เดอืน ปี ................................................. 
 

ครัง้ที ่๒ ไดร้บัอนุญำตใหเ้ปลีย่นจำกสญัชำต ิ ........................................................  เป็น 

สญัชำต ิ ......................................  ตำมหนังสอืส ำคญักำรแปลงสญัชำตทิี ่..................... 
ลง วนั เดอืน ปี  ...........................................  ออกให ้ณ ............................................... 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  

วนั เดอืน ปี ................................................. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๖๙ 

หน้ำ ๑๗ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที ่........................................... แต่ ...................................... หมดอำยุ  ...............  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย  ....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที ่........................................... แต่ ...................................... หมดอำยุ  ...............  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย  ....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๐ 

หน้ำ ๑๘ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที ่........................................... แต่ ...................................... หมดอำยุ  ...............  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย  ....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที ่........................................... แต่ ...................................... หมดอำยุ  ...............  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย  ....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม)  ......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ ............................................. จงัหวดั  ...............  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๑ 

หน้ำ ๑๙ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๒ 

หน้ำ ๒๐ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที.่............................แต่.......................หมดอำยุ ...................................................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๓ 

หน้ำ ๒๑ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๔ 

หน้ำ ๒๒ 

 

รำยกำรต่ออำย ุ

 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๕ 

หน้ำ ๒๓ 

 
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนตี ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 
 _______________________________________________________________  
 

ชนิดที.่..........................................แต่......................................หมดอำย ุ.....................  
ไดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียมโดย .....................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

(ช่องว่ำงส ำหรบัปิดแสตมป์อำกร) 
 

(ลงนำม) .......................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.............................................จงัหวดั ...................  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๖ 

หน้ำ ๒๔ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษเีงนิได ้

 

ผูม้เีงนิไดใ้นปีทีล่่วงมำแล้วเกนิกว่ำ ๑,๒๐๐ บำท ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙ ภำยใน
เดอืนกุมภำพนัธ์ของปีถดัมำทุกปี และต้องเสยีภำษี ณ อ ำเภอทอ้งที่ ภำยในก ำหนด ๓๐ วนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จ ำนวนเงนิภำษ ี

 

ภำษ ี

พ.ศ. 

ยื่น ภ.ง.ด.๙ แลว้ ช ำระภำษเีงนิไดแ้ลว้ 

เลขรบัที ่
ผูร้บัแบบ 

วนัเดอืนปี 
เล่ม 

เลข
ที ่

เงนิ 
ชื่อผูร้บัเงนิ 

วนัเดอืนปี 

 

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๗ 

หน้ำ ๒๕ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษเีงนิได ้

 

ภำษ ี

พ.ศ. 

ยื่น ภ.ง.ด.๙ แลว้ ช ำระภำษเีงนิไดแ้ลว้ 

เลขรบัที ่
ผูร้บัแบบ 

วนัเดอืนปี เล่ม 
เลข
ที ่

เงนิ 

ชื่อผูร้บั
เงนิ 

วนัเดอืนปี 

 

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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

สถำน 

 

ทีร่บัแบบ 

 

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

...........  
 

สถำนทีร่บัเงนิ 

 

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



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๘ 

หน้ำ ๒๖ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษเีงนิได ้

 

ภำษ ี

พ.ศ. 

ยื่น ภ.ง.ด.๙ แลว้ ช ำระภำษเีงนิไดแ้ลว้ 

เลขรบัที ่
ผูร้บัแบบ 

วนัเดอืนปี                 
เล่ม เลขที ่ เงนิ 

ชื่อผูร้บัเงนิ 

วนัเดอืนปี 

สถำน ทีร่บัแบบ..... ................... ....... สถำนที ่ รบัเงนิ ................. 

สถำน ทีร่บัแบบ..... ................... ....... สถำนที ่ รบัเงนิ ................. 

สถำน ทีร่บัแบบ..... ................... ....... สถำนที ่ รบัเงนิ ................. 

สถำน ทีร่บัแบบ..... ................... ....... สถำนที ่ รบัเงนิ ................. 

สถำน ทีร่บัแบบ..... ................... ....... สถำนที ่ รบัเงนิ ................. 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๗๙ 

หน้ำ ๒๗ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษโีรงคำ้ 

 

ผู้ท ำกำรค้ำต้องยื่นแบบ ภ.ค. ๑ – ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณี ต่ออ ำเภอท้องที่
ภำยในเดอืนพฤษภำคมทุกปี และต้องช ำระเงนิภำษีภำยในก ำหนด ๑๕ วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้กำรประเมนิ 

 

ภำษ ี
พ.ศ. 

ภำษป้ีำย ภำษรีำ้นคำ้ ภำษโีรงอุตสำหกรรม 

เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... .......... วนัที ่ .../.... .../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... .......... วนัที ่ .../.... .../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... .......... วนัที ่ .../.... .../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... .......... วนัที ่ .../.... .../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... .......... วนัที ่ .../.... .../.... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๘๐ 

หน้ำ ๒๘ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษโีรงคำ้ 

 

ภำษ ี

พ.ศ. 
ภำษป้ีำย ภำษรีำ้นคำ้ ภำษโีรงอุตสำหกรรม 

เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ....... ........... อ ำเภอ ....... วนัที ่ .../... ....... ..../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ........ ........... อ ำเภอ ....... วนัที ่ .../.... ....... ..../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ........ ........... อ ำเภอ ....... วนัที ่ .../.... ....... ..../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ........ ........... อ ำเภอ ....... วนัที ่ .../.... ....... ..../.... 

ลงชื่อผู ้ เกบ็เงนิ ........ ........... อ ำเภอ ....... วนัที ่ .../.... ....... ..../.... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๘๑ 

หน้ำ ๒๙ 

 

รำยกำรเสยีภำษอีำกร 

ภำษโีรงคำ้ 

 

ภำษ ี

พ.ศ. 
ภำษป้ีำย ภำษรีำ้นคำ้ ภำษโีรงอุตสำหกรรม 

เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ เล่ม เลข จ ำนวนเงนิ 

ลงชื่อ ผูเ้กบ็เงนิ ....... ........... .......อ ำ เภอ ............... วนัที ่ ....... ..../.... 

ลงชื่อ ผูเ้กบ็เงนิ ........ ........... .......อ ำ เภอ ............... วนัที ่ ........ ..../.... 

ลงชื่อ ผูเ้กบ็เงนิ ........ ........... .......อ ำ เภอ ............... วนัที ่ ....... ..../.... 

ลงชื่อ ผูเ้กบ็เงนิ ........ ........... .......อ ำ เภอ ............... วนัที ่ ....... ..../.... 

ลงชื่อ ผูเ้กบ็เงนิ ........ ........... .......อ ำ เภอ ............... วนัที ่ ....... ..../.... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๘๒ 

หน้ำ ๓๐ 

 

รำยกำรยำ้ยทีอ่ยู ่
 

ครัง้ที ่๑ ไดย้ำ้ยออกจำกบำ้นหรอืบำ้นเช่ำของ ...............................................................  
เลขที.่...................................หมู่ที.่............................ถนน ............................................  
ต ำบล.................................................ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ..............................................  
อ ำเภอ....................................................จงัหวดั ...........................................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ............................................................................................................ 

(ลงนำม) ........................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.....................................จงัหวดั ............................ 
 ________________________________________________________________  
 

ไดเ้ขำ้มำอยู่ในบำ้นหรอืบำ้นเช่ำของ ..............................................................................  
เลขที.่.....................................หมูท่ี.่...........................ถนน ...........................................  
ต ำบล...............................................ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ................................................  
อ ำเภอ...................................................จงัหวดั ............................................................  
แลว้ แต่วนั เดอืน ปี ...................................................................................................... 

(ลงนำม) ........................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.....................................จงัหวดั ............................ 
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๔๘๓ 

หน้ำ ๓๑ 

 

รำยกำรยำ้ยทีอ่ยู ่
 

ครัง้ที ่๒ ไดย้ำ้ยออกจำกบำ้นหรอืบำ้นเช่ำของ...............................................................  
เลขที.่...................................หมูท่ี.่............................ถนน ............................................  
ต ำบล.................................................ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ..............................................  
อ ำเภอ....................................................จงัหวดั ...........................................................  
แต่ วนั เดอืน ปี ............................................................................................................ 

(ลงนำม) ........................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.....................................จงัหวดั ............................ 
 ________________________________________________________________  
 

ไดเ้ขำ้มำอยู่ในบำ้นหรอืบำ้นเช่ำของ ..............................................................................  
เลขที.่.....................................หมู่ที.่...........................ถนน ...........................................  
ต ำบล...............................................ทอ้งทีส่ถำนีต ำรวจ ................................................  
อ ำเภอ...................................................จงัหวดั ............................................................  
แลว้ แต่วนั เดอืน ปี ...................................................................................................... 

(ลงนำม) ........................................................................................................  
นำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วสถำนีต ำรวจ.....................................จงัหวดั ............................ 
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๔๘๔ 

หน้ำ ๓๒ 

 

ค ำเตอืน 

 

๑. คนต่ำงด้ำวที่มอีำยุตัง้แต่ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในควำมปกครองต้องมี
ใบส ำคญัประจ ำตวัภำยในก ำหนด ๗ วนั นบัแต่วนัทีม่อีำยุครบ ๑๒ ปีบรบิูรณ์ 

๒. คนสญัชำติไทยผู้เสยีไปซึ่งสญัชำตไิทย ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดให้ไปขอใบส ำคญั
ประจ ำตวัจำกนำยทะเบยีนในทอ้งทีท่ี่ตนอยู่ภำยใน ๓๐ วนั นับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรรูว้่ำ
ตนไดเ้สยีไปซึง่สญัชำตไิทย 

๓. กำรยำ้ยภูมลิ ำเนำ ให้น ำใบส ำคญัประจ ำตวัไปแจง้ต่อสถำนีต ำรวจท้องที่ที่
ตนมภีูมลิ ำเนำอยู่ก่อนยำ้ยไป และต้องแจง้ต่อสถำนีต ำรวจทอ้งทีท่ีเ่ขำ้ไปอยู่ใหม่ ภำยใน
ก ำหนด ๗ วนั นับแต่วนัไปถึง ส่วนกำรย้ำยออกนอกเขตจงัหวดัที่ตนมีภูมลิ ำเนำหรอื 
ถิ่นที่อยู่ไปชัว่ครำวเกิน ๑๕ วนั ต้องแจ้งต่อสถำนีต ำรวจท้องที่ที่ตนเขำ้ไปอยู่ชัว่ครำว
ภำยใน ๒ วนั นับแต่วนัทีค่รบก ำหนด ๑๕ วนันัน้ 

๔. กำรตำย ให้เจ้ำบ้ำนที่คนต่ำงด้ำวผู้นั ้นตำย ผู้ครอบครองหรือผู้พบศพ 
น ำใบส ำคญัประจ ำตวัของผู้ตำยแจ้งต่อสถำนีต ำรวจท้องที่ที่คนต่ำงด้ำวนัน้ตำยภำยใน 
๒๔ ชัว่โมง นับแต่เวลำตำยหรอืไดพ้บศพนัน้ 

๕. ใบส ำคญัประจ ำตวัของผู้ใดหมดอำยุหรอืช ำรุดในส่วนส ำคญั หรอืสูญหำย  
ใหน้ ำใบส ำคญันัน้แจง้ต่อสถำนีต ำรวจทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำอยู่ภำยใน ๗ วนั นับแต่วนัที่
หมดอำยุ หรอืทรำบว่ำช ำรุดหรอืสญูหำย 

๖. ผูม้ใีบส ำคญัประจ ำตวั ถำ้ไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงสญัชำต ิเปลีย่นอำชพี ชื่อตวั 
ชื่อรอง หรอืชื่อสกุล ให้น ำใบส ำคญัประจ ำตวัแจ้งต่อสถำนีต ำรวจท้องที่ที่ตนมภีูมลิ ำเนำอยู่ 
ภำยใน ๗ วนั นับแต่วนัเปลีย่นแปลงดงักล่ำวนัน้ 

๗. ต้องน ำใบส ำคัญประจ ำตัวนี้ติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อแสดงต่อพนักงำน 
ฝ่ำยปกครอง หรอืต ำรวจในเมื่อจะไดเ้รยีกรอ้งใหแ้สดง 

๘. ผู้ ใดละเลยไม่ปฏิบัติตำมข้อควำมดังกล่ำวมำแล้ว ถือว่ำมีควำมผิด 
ตอ้งระวำงโทษปรบัตำมกฎหมำย 
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๔๘๕ 

หน้ำ ๓๓ 
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๔๘๖ 

หน้ำ ๓๔ 

 

Caution 

 

1. For a child under your care who reaches the age of 12, an application 
for a separate Alien Certificate must be made within 7 days from the day of 
completion of such age. 

2. Any Thai national, who has just lost his or her nationality in whatever 
circumstances, must apply for an Alien Certificate at the local Police Station 
within 30 days from the day he or she knew or should have known that he or she 
is no longer a Thai national. 

3. Before you effect & permanent change of residence, you must notify 
your local Police Station in person, taking along the Alien Certificate with you, 
and must also report to the police of the new district within 7 day of your arrival 

For a temporary absence exceeding 15 days a report must be made to 
the local authority of the District, where you are residing at the moment, within 2 
days from the date of completion of the 15 days. 

4. In event of death of an alien, the head of the concerned household or 
the person who found the body must report, with the certificate of the deceased 
within 24 hours from the time of death or from the time the body being found. 

5. When the certificate is expired, damaged in the essential parts or lost, 
you must report to the local police within 7 days. 

6. In event of a change of nationality or occupation or a change of name 
or surname, report must also be made to the local police within 7 days. 

7. You must always keep this certificate with you, so to be in readiness 
to produce to administrative or police authority upon request. 

8. Failure to comply with the above requirements, will render the 
offender to a fine according to law. 
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๔๘๗ 

แบบค ำรอ้งแจง้ยำ้ยภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่ช ัว่ครำว๑๕ 

 

แบบค ำรอ้งแจง้ยำ้ยภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่ชัว่ครำว 

   
 

เขยีนที ่ ...........................................  
วนัที ่ ............. เดอืน  .................................. พ.ศ.  ............  

ขำ้พเจำ้  .......................................................  ชื่อสกุล  .......................................................  
อำยุ  ......................... ปี  เชือ้ชำต ิ ..................  สญัชำต ิ .......................  อยู่บำ้นเลขที ่ ......................  
หมู่ที ่ ............  ต ำบล  ................................  อ ำเภอ  ...............................  จงัหวดั ...............................  
ถอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วเลขที ่ .....................................  ลงวนัเดอืนปี  ....................................  
ออกให ้ณ อ ำเภอ หรอื สถำนีต ำรวจ  .........................................................  จงัหวดั  ............................  
ขอท ำค ำรอ้งยื่นต่อนำยทะเบยีนคนต่ำงดำ้วประจ ำ  ...............................................................................  

ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะออกนอกเขตจังหวัดที่ข้ำพเจ้ำมีภูมิล ำเนำอยู่ชัว่ครำว  
มกี ำหนด  .......................................................  วนั  เนื่องจำกขำ้พเจำ้ (เหตุผลในกำรแจง้ออกนอกเขต) 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
และขำ้พเจำ้ไดม้ำพกัอยู่ที่บำ้นเลข ............................  หมู่ที ่ ................. ต ำบล  ...................................  
อ ำเภอ .................................................  จงัหวดั ..............................................  จงึขอแจง้มำเพื่อทรำบ 

 

(ลงนำม) ...........................................................................  
(ผูย้ ื่นค ำรอ้ง) 

 

 
๑๕ แบบค ำรอ้งแจ้งยำ้ยภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ที่อยู่ชัว่ครำว เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๔๙๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
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๔๘๘ 

ใบเสรจ็รบัเงนิค่ำธรรมเนียมคนต่ำงดำ้วในรำชกำรกรมต ำรวจ (แบบ ท.ต. ๙)๑๖ 

 

แบบ ท.ต. ๙ เล่มที ่.. 
 เลขที ่.. 
 
 
 
 

 

ใบเสรจ็รบัเงนิค่ำธรรมเนียมคนต่ำงดำ้ว 

ในรำชกำรกรมต ำรวจ 
 

ทีท่ ำกำร ............................. 
รหสัหน่วยงำน  

วนัที ่.... เดอืน .............. พ.ศ. ........ 
 

ไดร้บัเงนิจำก ....................................... 
รหสัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว  

ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร จ ำนวนเงนิ 

 
 

๐๑ 
 

 

ค่ำธรรมเนียมออกใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 
  

 

๐๒ 
 

คำ่ธรรมเนียมต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ชนิดทีห่น่ึง   

 

๐๓ 
 

ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ชนิดทีส่อง   

 

๐๔ 
 

ค่ำธรรมเนียมออกใบแทนใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว   

 

๐๕  อื่นๆ .........................................................................   

รวมเป็นเงนิ   

ตวัอกัษร (.............................) 
ไวเ้ป็นกำรถูกตอ้งแล้ว 

 

(ลงชื่อ) .................................... ผูร้บัเงนิ 

(ต ำแหน่ง) ................................. 
 

 
๑๖ ใบเสร็จรบัเงนิค่ำธรรมเนียมคนต่ำงด้ำวในรำชกำรกรมต ำรวจ (แบบ ท.ต. ๙) เพิม่โดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๐ ๙ 
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๔๘๙ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีน 
คนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓๑๗ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีน 
คนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓๑๘ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีน 
คนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓๑๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือโดยที่กำรเรยีกเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนยีมคนต่ำงดำ้วตำมอตัรำ ซึง่ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึง่แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัต ิ
กำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ นัน้ เมื่อเทยีบเคยีงกบัประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคยีงแล้ว
นับว่ำเก็บในอตัรำสูงมำก สมควรลดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรขอรบัใบส ำคญัประจ ำตวั กำรต่อ
อำยุใบส ำคัญประจ ำตัว และกำรขอรับใบแทนใบส ำคัญประจ ำตัวฉบับเดิมที่ช ำรุด หรือ 
สูญหำยเสยีใหม่ โดยเรยีกเก็บในอตัรำพอสมควร เพื่อให้คนต่ำงด้ำวจ ำนวนมำกได้มโีอกำส
และสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมได้โดยไม่พยำยำมหลกีเลี่ยง หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ในกำรนี้
จ ำต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ เพื่อก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บจำก 
คนต่ำงดำ้วขึน้ใหม่ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคน
ต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓๒๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไข  
“วธิกีำรช ำระค่ำธรรมเนียม” ส ำหรบักำรออกใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว กำรต่ออำยุใบส ำคญั
ประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว ฯลฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตำมควำม 
ในพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งก ำหนดใหช้ ำระโดยกำรปิดแสตมป์
อำกรให้เป็นกำรช ำระโดยเงนิสด โดยให้นำยทะเบียนออกใบเสร็จรบัเงนิให้ เพื่อให้เกิดควำม
สะดวกในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๙/ตอนที ่๑๑/หน้ำ ๑๓๒/๑๙ กุมภำพนัธ ์๒๔๙๕ 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนที ่๗๔/หน้ำ ๑๗๒๑/๑๖ พฤศจกิำยน ๒๔๙๗ 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๓/ตอนที ่๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๒ มกรำคม ๒๔๙๙ 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๖/๑๒ มนีำคม ๒๕๒๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๙๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดทะเบยีนครอบครวั 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 
   

 

ในพระปรมำภไิธยสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนันทมหดิล 

คณะผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

(ตำมประกำศประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหำคม พุทธศกัรำช ๒๔๗๘) 
อำทติยท์พิอำภำ 

เจำ้พระยำยมรำช 

เจำ้พระยำพชิเยนทรโยธนิ 

ตรำไว ้ณ วนัที ่๓๐ กนัยำยน พทุธศกัรำช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมติว่ำ สมควรวำงวิธีกำรจดทะเบียนครอบครวั  
ตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บรรพ ๕ 

 

จงึมพีระบรมรำชโองกำรใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค ำแนะน ำและยนิยอม
ของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่ำ “พระรำชบญัญัตจิดทะเบยีนครอบครวั 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๘” 

 

มำตรำ ๒๑  ให้ใชพ้ระรำชบญัญตัินี้ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลำคม พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑) “นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ เจำ้พนักงำนซึ่งรฐัมนตรผีูม้หีน้ำทีร่กัษำกำร

ตำมพระรำชบญัญตันิี้ไดแ้ต่งตัง้ขึน้ 

(๒) “กำรจดทะเบียน” หมำยควำมว่ำ กำรจดข้อควำมลงในทะเบียนเพื่อ 
ควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๑๓๒๙/๑ ตุลำคม ๒๔๗๘ 
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๔๙๑ 

(๓) “กำรบนัทกึ” หมำยควำมว่ำ กำรจดขอ้ควำมลงในทะเบยีนเพื่อเป็นหลกัฐำน
ในกำรพสิจูน์ 

 

มำตรำ ๔  บุคคลทีจ่ะเป็นพยำนตำมพระรำชบญัญตันิี้ไม่ได ้คอื 

(๑) บุคคลซึง่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ 

(๒) บุคคลวกิลจรติหรอืบุคคลซึง่ศำลสัง่ใหเ้ป็นผูเ้สมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๓) บุคคลทีห่หูนวก เป็นใบ ้หรอืจกัษุบอดทัง้สองขำ้ง 

 

มำตรำ ๕  กำรจดทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตันิี้จะท ำทีส่ ำนักทะเบยีนแห่งใด ๆ 
ดงัทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงกไ็ด้ ในกรณีทีม่กีำรจดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งถงึกนัมำกกว่ำ
แห่งหนึ่งให้หมำยเหตุในทะเบียนต่ำง ๆ ถึงกำรเกี่ยวข้องนั ้น ๆ ดังที่ก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

ใหใ้ชบ้ทบญัญตัใินวรรคกอ่นนี้บงัคบัตลอดถงึกำรบนัทกึดว้ย 

 

มำตรำ ๖  ภำยใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัมิำตรำ ๑๔ ค ำรอ้งขอจดทะเบยีนตอ้งท ำ
เป็นหนังสอืตำมแบบทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

เมื่อนำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ผูร้อ้งตอ้งลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นส ำคญัในทะเบยีน
ต่อหน้ำนำยทะเบียนและต่อหน้ำพยำนสองคนซึ่งต้องลงลำยมือชื่อไว้ในทะเบียน 
ในขณะนัน้ดว้ย แต่ถ้ำผูร้อ้งไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อไดโ้ดยวธิหีนึ่งวธิใีด ใหน้ำยทะเบยีน
หมำยเหตุไวใ้นทะเบยีน 

โดยเฉพำะกำรจดทะเบียนสมรส นอกจำกจะปฏิบัติตำมควำมในวรรคก่อน  
ถำ้ทอ้งที่ใด ขำ้หลวงประจ ำจงัหวดัเห็นสมควรจะประกำศโดยอนุมตัขิองรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ยอมใหย้ื่นค ำรอ้งขอจดทะเบยีนสมรสต่อก ำนันทอ้งทีท่ีช่ำยหรอืหญงิ
ฝ่ำยใดหรอืทัง้สองฝ่ำยทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่กไ็ด๒้ 

ค ำร้องเช่นว่ำนี้ต้องมีลำยมือชื่อของผู้ร้องและพยำนสองคนลงต่อหน้ำก ำนัน  
แตพ่ยำนคนหนึ่งนัน้ตอ้งเป็นเจำ้พนักงำนฝ่ำยปกครอง ซึง่มตี ำแหน่งตัง้แต่ชัน้ผูใ้หญ่บำ้น
ขึน้ไป หรอืนำยต ำรวจซึง่มยีศตัง้แต่ชัน้นำยรอ้ยต ำรวจตรขีึน้ไป หรอืหวัหน้ำสถำนีต ำรวจ 
หรอืผูแ้ทนรำษฎร เทศมนตร ีสมำชกิสภำเทศบำล สมำชกิสภำจงัหวดั หรอืทนำยควำม๓ 

 
๒ มำตรำ ๖ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช 

๒๔๘๒ 
๓ มำตรำ ๖ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที่ ๒) พุทธศกัรำช 

๒๔๘๒ 
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๔๙๒ 

เมื่อได้รบัค ำร้องโดยถูกต้องแล้ว ให้ก ำนันส่งค ำร้องนัน้ต่อไปยงันำยทะเบยีน
โดยเรว็ เพื่อพจิำรณำรบัจดทะเบยีน ในกำรจดทะเบยีนนี้ ใหน้ำยทะเบยีนลงชื่อผูร้อ้งและ
พยำนในทะเบยีนถอืเป็นแทนกำรลงลำยมือชื่อ และใหถ้อืว่ำกำรสมรสไดส้มบูรณ์แต่วนัที่
ก ำนันรบัค ำรอ้งนัน้๔ 

 

มำตรำ ๗  รำยกำรที่ลงไว้ในทะเบยีนนัน้ ให้นำยทะเบยีนลงวนั เดอืน ปี และ
ลำยมอืชื่อนำยทะเบยีนไวเ้ป็นส ำคญั 

 

มำตรำ ๘  เมื่อไดร้บัจดทะเบยีนสมรสหรอืหย่ำโดยควำมยนิยอม นำยทะเบยีน
ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนนัน้มอบใหฝ่้ำยละฉบบัโดยไม่เรยีกค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๙๕  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะขอดทูะเบยีนไดโ้ดยมติอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม แต่ถ้ำ
ขอส ำเนำรำยกำรในทะเบยีนซึ่งนำยทะเบยีนรบัรอง ต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่
ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๐๖  เมื่อมีกำรร้องขอให้จดทะเบียนสมรสแล้ว ให้นำยทะเบียนรับ 
จดทะเบยีนสมรสให ้

กำรจดทะเบียนสมรสนัน้ จะขอให้นำยทะเบียนไปท ำนอกส ำนักทะเบยีนก็ได ้
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๑  ถ้ำบุคคลใดได้รบัอนุญำตให้สมรสได้ โดยค ำพิพำกษำหรอืค ำสัง่
ของศำล ให้ยื่นส ำเนำค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ของศำลที่รับรองว่ำถูกต้องแล้วนั ้น 
ต่อนำยทะเบยีน ในเมื่อรอ้งขอจดทะเบยีน 

 

 
๔ มำตรำ ๖ วรรคหำ้ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที่ ๒) พุทธศกัรำช 

๒๔๘๒ 
๕ ชำยหญิ งที่ เป็นคู่ ร ักยังไม่ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เว้น แต่จะมีข้อเท็จจริงว่ำก ำลังจะม ี

นิตสิมัพนัธ์ทำงครอบครวัต่อกนัหรอืเป็นคู่หมัน้จงึเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีอำจขอดูหรอืขอคดัส ำเนำทะเบยีน
ครอบครวัของอกีฝ่ำยหนึ่งได้ และผูม้สี่วนได้เสยีดงักล่ำวอำจมอบให้ทนำยควำมด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้
หำกหลกัฐำนทำงทะเบียนนัน้เป็นหลักฐำนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในทำงคดีของคู่ควำม ซึ่งนำยทะเบียน 
มอี ำนำจเปิดเผยขอ้มูลไดภ้ำยในขอบเขตที่พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ก ำหนดไว ้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๕/๒๕๓๕) 

๖ เมื่อชำยและหญิงได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องแล้ว กำรสมรสย่อมมีผลสมบูรณ์ตำม
กฎหมำยนับแต่วนัจดทะเบยีนสมรส (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๖/๒๕๔๒) 
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๔๙๓ 

มำตรำ ๑๒  ถ้ำผูท้ีจ่ะพงึใหค้วำมยนิยอมไดใ้หค้วำมยนิยอมโดยท ำเป็นหนังสอื
ตำมบทบญัญตัแิห่งมำตรำ ๑๔๔๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ใหผู้ร้อ้ง
ขอน ำหนังสอืนัน้ยื่นต่อนำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึในทะเบยีนขณะจดทะเบยีนสมรส 

ถ้ำผู้ที่จะพึงให้ควำมยินยอมได้ให้ควำมยินยอมด้วยวำจำต่อหน้ำพยำนตำม
บทบญัญตัแิห่งมำตรำ ๑๔๔๘ (๓) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ใหผู้ร้อ้งขอน ำ
พยำนนัน้ไปใหถ้้อยค ำต่อนำยทะเบยีน ถ้อยค ำซึง่พยำนใหไ้วน้ัน้ใหน้ำยทะเบยีนจดลงไว้
แลว้ใหพ้ยำนลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นส ำคญั 

 

มำตรำ ๑๓  หำ้มมใิหน้ำยทะเบยีนจดทะเบยีนสมรสเมื่อปรำกฏต่อนำยทะเบยีน
ว่ำกำรมิได้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งมำตรำ ๑๔๔๕ มำตรำ ๑๔๔๖ และมำตรำ ๑๔๔๗ 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

มำตรำ ๑๔  เมื่อชำยหรอืหญงิฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรอืทัง้สองฝ่ำยตกอยู่ในอนัตรำย
ใกล้ควำมตำย และโดยพฤติกำรณ์ที่เป็นอยู่ นำยทะเบยีนไม่สำมำรถจะไปจดทะเบยีนให้ได ้
และผู้ใกล้ควำมตำยจะท ำค ำร้องตำมแบบก็ไม่ได้ ผู้นัน้จะร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วย
วำจำหรอืด้วยกิริยำก็ได้ แต่ต้องร้องต่อพนักงำนฝ่ำยปกครองซึ่งมีต ำแหน่งตัง้แต่ชัน้
ก ำนันขึน้ไป หรอืต่อนำยต ำรวจซึ่งมยีศตัง้แต่นำยรอ้ยต ำรวจตรขีึน้ไป หรอืหวัหน้ำสถำนี
ต ำรวจหรอืต่อบุคคลซึง่เป็นพยำนไดต้ำมพระรำชบญัญตันิี้อย่ำงน้อยสองคนซึง่อยู่พรอ้มกนั 

ถำ้ชำยหรอืหญงิฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง หรอืทัง้สองฝ่ำยตำย ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอจด
ทะเบียนตำมควำมในวรรคก่อน พร้อมด้วยชำยหรือหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ถ้ำหำกม ี 
ไปแสดงตนต่อนำยทะเบยีนโดยไม่ชกัชำ้ เพื่อใหถ้้อยค ำแสดงพฤตกิำรณ์แห่งกำรรอ้งขอ
แลว้ขอจดทะเบยีนสมรส 

ถ้ำกรณีดงักล่ำวในวรรคต้นเกิดในเรอืเดินทะเลระหว่ำงเดนิทำงจะร้องต่อนำยเรอื
เสมือนเป็นเจ้ำพนักงำนดงักล่ำวในวรรคต้นก็ได้ และให้น ำบทบัญญัติในวรรคสองมำ
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๕  ถ้ำนำยทะเบยีนไม่ยอมรบัจดทะเบยีนสมรส ผูม้ส่ีวนได้เสยีจะยื่น 
ค ำรอ้งต่อศำลกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมศำล 

เมื่อศำลไต่สวนไดค้วำมว่ำกำรไดเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขแห่งกฎหมำยครบถว้นแล้ว
กใ็หศ้ำลมคี ำสัง่ไปใหร้บัจดทะเบยีน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๙๔ 

มำตรำ ๑๖๗  เมื่อศำลไดพ้พิำกษำใหเ้พกิถอนกำรสมรสหรอืใหห้ย่ำกนัแล้ว ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีจะขอใหน้ำยทะเบยีนบนัทกึไวใ้นทะเบยีนกไ็ด ้แต่ต้องยื่นส ำเนำค ำพพิำกษำ
อนัถงึทีสุ่ดทีร่บัรองว่ำถูกตอ้งแลว้ต่อนำยทะเบยีน 

 

มำตรำ ๑๗ ๘  ถ้ ำกำรใด ๆ  อัน เกี่ ยวกับฐำนะแห่ งครอบครัวได้ท ำขึ้น 
ในต่ำงประเทศตำมแบบซึ่งกฎหมำยแห่งประเทศทีท่ ำขึน้นัน้บญัญตัไิว ้ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะ
ขอให้บนัทกึในประเทศสยำมก็ได้ แต่ต้องยื่นเอกสำรอนัเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนัน้โดยม ี
ค ำรบัรองถูกตอ้งพรอ้มกบัค ำแปลภำษำไทย ซึง่ฝ่ำยนัน้ตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย 

ถ้ำกำรดงักล่ำวแล้วได้ท ำขึ้นในต่ำงประเทศตำมแบบซึ่งกฎหมำยสยำมบญัญตัิไว ้
ให้เจำ้พนักงำนทูตหรอืกงสุลสยำมส่งส ำเนำทะเบยีนหรอืบนัทกึซึ่งไดร้บัรองถูกต้องแล้ว
ไปยงักระทรวงต่ำงประเทศเพื่อส่งต่อไปยงักระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๑๘๙  กำรจดทะเบยีนกำรหย่ำโดยควำมยนิยอมนัน้ ให้นำยทะเบยีนรบัจด
ต่อเมื่อสำมแีละภริยำร้องขอและได้น ำหนังสอืตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๑๔๙๘ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำแสดงต่อนำยทะเบยีนดว้ย 

 

 
๗ กำรหย่ำโดยค ำพพิำกษำตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำมที่ถงึที่สุดแล้ว เป็นกำรหย่ำ

โดยค ำพพิำกษำตำมมำตรำ ๑๕๓๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  ดงันัน้ หำกมี
กำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นน ำส ำเนำค ำพพิำกษำอนัถงึที่สุดที่รบัรองว่ำถูกต้องแลว้ยื่นต่อนำยทะเบยีน 
นำยทะเบียนก็สำมำรถบันทึกกำรหย่ำตำมมำตรำ ๑๖ ได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๑/๒๕๕๖) 

๘ กำรทีศ่ำลของประเทศฝรัง่เศสพพิำกษำใหน้ำย ช. รบันำงสำว ท. ผูเ้ยำว์เป็นบุตรบุญธรรม 
ถือว่ำเป็นกำรกระท ำอนัเกี่ยวกบัฐำนะแห่งครอบครวัที่ได้ท ำขึ้นในต่ำงประเทศตำมแบบซึ่งกฎหมำย 
แห่งประเทศที่ท ำขึ้นนัน้บญัญัตไิว้  ดงันัน้ มำรดำของนำงสำว ท. ซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้เสยีจงึสำมำรถน ำ
หลกัฐำนกำรรบับุตรบุญธรรมที่ได้ท ำขึน้ในประเทศฝรัง่เศสมำขอใหน้ำยทะเบียนท้องที่บนัทกึเกี่ยวกบั
ฐำนะแห่งครอบครวัเพื่อเป็นหลกัฐำนทำงทะเบยีนได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๕๕๓/๒๕๔๒) 

๙ นำยทะเบยีนมอี ำนำจที่จะด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขรำยกำรทำงทะเบียนให้ถูกต้องได้ก่อนจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรหย่ำให้แก่คู่สมรส (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที ่ 
๓๐๖/๒๕๔๓) 

นำยทะเบียนได้รบัจดทะเบียนกำรหย่ำโดยควำมยนิยอมระหว่ำงบุคคลสญัชำติเยอรมนั  
กบับุคคลสญัชำตไิทยใหแ้ล้วตำมกฎหมำยไทย กำรหย่ำย่อมมผีลบงัคบัและสมบูรณ์ตำมกฎหมำยไทย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๒/๒๕๓๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๙๕ 

มำตรำ ๑๙๑๐  ในกรณีที่บดิำมำขอจดทะเบยีนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย  
ถำ้เดก็และมำรดำเดก็อยู่ในฐำนะใหค้วำมยนิยอมไดแ้ละไดม้ำใหค้วำมยนิยอมดว้ยตนเองแล้ว 
กใ็หน้ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 

ถ้ำเด็กและมำรดำเด็กคนหนึ่งคนใดหรอืทัง้สองคนไม่มำให้ควำมยนิยอมด้วย
ตนเอง ให้นำยทะเบียนมีหนังสือสอบถำมไปยงัผู้ที่ไม่มำว่ำจะให้ควำมยินยอมหรอืไม่  
เมื่อนำยทะเบยีนได้รบัหนังสอืแจ้งควำมยินยอมจำกบุคคลดงักล่ำวหรอืบุคคลดงักล่ำว
ไดม้ำใหค้วำมยนิยอมดว้ยตนเองแลว้ กใ็หน้ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีน แต่ถำ้นำยทะเบยีน
ไม่ได้รบัแจ้งควำมยินยอมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง 
และพำณิชยใ์หน้ำยทะเบยีนแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีนทรำบถงึเหตทุีไ่มอ่ำจรบัจดทะเบยีนได้
โดยไม่ชกัชำ้ 

บดิำจะรอ้งขอใหน้ำยทะเบยีนไปจดทะเบยีนนอกส ำนักทะเบยีนกไ็ด ้แต่ตอ้งเสยี
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๐  เมื่อศำลไดพ้พิำกษำว่ำผูใ้ดเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ ผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยีจะยื่นส ำเนำค ำพพิำกษำอนัถงึทีสุ่ดซึง่รบัรองถูกตอ้งแล้ว มำใหบ้นัทกึในทะเบยีนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๑  เมื่อมกีำรเพกิถอนกำรรบัรองบุตร ให้น ำมำตรำ ๑๖ มำบงัคบัโดย
อนุโลม 

 

มำตรำ ๒๒๑๑  กำรจดทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม ให้ผูร้บับุตรบุญธรรมและบุตร
บุญธรรมเป็นผูร้อ้งขอ 

 
๑๐ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๑ กำรที่ศำลประเทศฝรัง่เศสมคี ำพิพำกษำให้นำย ช. รบันำงสำว ท. ผู้เยำว์เป็นบุตรบุญ

ธรรมโดยมไิดป้ฏบิตัติำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยไทย ไม่มผีลสมบรูณ์ตำมกฎหมำยไทยหรอือยู่ภำยใต้
บังคบัของกฎหมำยไทย นำงสำว ท. จึงไม่มีสิทธิใช้ชื่อสกุลของนำย ช. (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๓/๒๕๔๒) 

กำรจดทะเบยีนรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผูม้อี ำนำจใหค้วำมยนิยอมไม่จ ำต้องไปใหค้วำม
ยนิยอมอกี เพรำะมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตักิำรรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้บญัญัติให้ถือเอำควำมยนิยอมที่ให้ไว้ขณะที่ยื่นค ำขอรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นกำรให้ควำมยนิยอม 
ในกำรจดทะเบยีนดว้ยแลว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘/๒๕๒๖) 

ทะเบียนรบับุตรบุญธรรมถือเป็นเอกสำรมหำชน หำกมขี้อบกพร่องหรอืไม่ถูกต้องประกำรใด 
ต้องใช้วธิีกำรทำงศำล แต่ตรำบใดที่ยงัไม่ถูกลบล้ำง ย่อมเป็นอนัสมบูรณ์ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๑/๒๕๐๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๙๖ 

ให้นำยทะเบียนรบัจดทะเบียนต่อเมื่อทัง้สองฝ่ำยให้ถ้อยค ำว่ำ ได้ปฏิบตัิตำม
เงือ่นไขแห่งกฎหมำยในเรื่องรบับุตรบุญธรรมดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์แล้ว ถ้ำปรำกฏต่อนำยทะเบียนว่ำกำรมิได้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ว่ำนัน้ หรือ
ถอ้ยค ำทีไ่ดใ้หไ้วไ้ม่เป็นควำมจรงิ หำ้มมใิหร้บัจดทะเบยีน๑๒ 

ถำ้นำยทะเบยีนไม่ยอมรบัจดทะเบยีนกำรรบับุตรบุญธรรม ผูร้อ้งขอจดทะเบยีน
ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดจะยื่นค ำรอ้งต่อศำลกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมศำล เมื่อศำลไต่สวน
ได้ควำมว่ำกำรได้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งกฎหมำยครบถ้วนแล้ว กใ็ห้ศำลมคี ำสัง่ไปให ้
รบัจดทะเบยีน 

 

มำตรำ ๒๓  กำรจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ ธรรมโดยควำมตกลงนั ้น 
ใหน้ำยทะเบยีนรบัจดเมื่อทัง้สองฝ่ำยรอ้งขอ 

ถ้ำศำลพิพำกษำให้เพิกถอนหรือเลิกกำรรบับุตรบุญธรรม ให้น ำมำตรำ ๑๖  
มำบงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๔  ถ้ำสำมภีรยิำซึ่งไดท้ ำกำรสมรสกนัโดยสมบูรณ์ก่อนวนัใชป้ระมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บรรพ ๕ รอ้งขอใหบ้นัทกึฐำนะของภรยิำตำมมำตรำ ๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๗ ใหน้ำยทะเบยีนบนัทกึไวใ้นทะเบยีน 

 

มำตรำ ๒๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศมีหน้ำที่รกัษำกำรเท่ำที่เกี่ยวกับกระทรวงนัน้  ๆ ให้กำรเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่ อกำรนั ้น และก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมทีจ่ะเรยีก 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

(ตำมมตคิณะรฐัมนตร)ี 
นิตศิำสตรไ์พศำลย ์

รฐัมนตร ี

 
๑๒ เมื่อนำยทะเบียนรบัจดทะเบียนกำรรบับุตรบุญธรรม ในเบื้องต้นย่อมถือได้ว่ำได้ปฏิบัติ

ตำมเงื่อนไขแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบับุตรบุญธรรมแล้ว เมื่อยังไม่มคี ำพพิำกษำของศำลให้เลิกรบั 
หรือเพิกถอนกำรจดทะเบียนรบับุตรบุญธรรม กำรจดทะเบียนดังกล่ำวถือว่ำสมบูรณ์ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๐๘/๒๕๓๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๔๙๗ 

พระรำชบญัญตัจิดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๒๑๓ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้น
ไป 

 

มำตรำ ๔  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่รกัษำกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัจิดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๓๑๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป  

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ คอื เน่ืองจำกมำตรำ ๑๕๔๘ แห่ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซึง่ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรจดทะเบยีนเดก็เป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมำย ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ จงึสมควรแก้ไขวธิปีฏิบตัิในกำร 
จดทะเบยีนเดก็เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยในมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบญัญตัจิดทะเบยีน
ครอบครวั พ.ศ. ๒๔๗๘ ให้สอดคล้องกบักำรแก้ไขประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ดงักล่ำวดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๖/-/หน้ำ ๑๓๕๐/๓๐ ตุลำคม ๒๔๘๒ 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๗/ตอนที ่๑๘๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔๓/๒๖ กนัยำยน ๒๕๓๓ 
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๔๙๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

ชื่อบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เป็นปีที ่๑๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยชื่อบุคคล 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำร่ำงรฐัธรรมนูญในฐำนะรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัขินำนนำมสกุล พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๖ 

(๒) พระรำชก ำหนดขนำนนำมสกุลเพิม่เตมิ พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๕ 

(๓) พระรำชบญัญตัขินำนนำมสกุล (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๔) พระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

บรรดำบทกฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ล้วในพระรำชบญัญตัินี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทน๒ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๙/ตอนที ่๑๐๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๓ พฤศจกิำยน ๒๕๐๕ 
๒ ประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ีซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ก่อนทีจ่ะมพีระรำชบญัญตัชิื่อบุคคลฯ ใชบ้งัคบั

นัน้ เป็นเพยีงประกำศชกัชวนของทำงรำชกำร มใิช่กฎหมำย กฎ หรอืขอ้บงัคบั ซึง่จะตอ้งถูกยกเลกิตำม
มำตรำ ๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญัตชิื่อบุคคลฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๓๘๐/๒๕๓๖) 
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๔๙๙ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ชื่อตวั” หมำยควำมว่ำ ชื่อประจ ำบุคคล 

“ชื่อรอง” หมำยควำมว่ำ ชื่อประกอบถดัจำกชื่อตวั 

“ชื่อสกุล” หมำยควำมว่ำ ชื่อประจ ำวงศส์กุล 

“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบยีนทอ้งที่ นำยทะเบียนจงัหวดั หรอื
นำยทะเบยีนกลำง ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ผูม้สีญัชำตไิทยตอ้งมชีื่อตวัและชื่อสกุล และจะมชีื่อรองกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๓  ชื่อตวัต้องไม่พ้องหรอืมุ่งหมำยให้คล้ำยกบัพระปรมำภิไธย พระนำม
ของพระรำชนิ ีหรอืรำชทนินำม และตอ้งไม่มคี ำหรอืควำมหมำยหยำบคำย 

ชื่อรองต้องไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมวรรคหนึ่ง และต้องไม่พอ้งกบัชื่อสกุลของ
บุคคลอื่น เวน้แต่เป็นกรณีทีคู่่สมรสใชช้ื่อสกุลของอกีฝ่ำยหนึ่งหรอืกรณีบุตรใชช้ื่อสกุลเดมิ
ของมำรดำหรอืบดิำเป็นชื่อรองของตน 

คู่สมรสอำจใชช้ื่อสกุลของอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นชื่อรองไดเ้มื่อไดร้บัควำมยนิยอมของ
ฝ่ำยนัน้แลว้ 

 

มำตรำ ๗  ผู้ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ ์หรือผู้เคยได้รับพระรำชทำน
บรรดำศักดิแ์ต่ได้ออกจำกบรรดำศักดิน์ั ้นโดยมิได้ถูกถอด จะใช้รำชทินนำมตำม
บรรดำศกัดิน์ัน้เป็นชื่อตวัหรอืชื่อรองกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘  ชื่อสกุลตอ้ง 

(๑) ไม่พ้องหรือมุ่งหมำยให้คล้ำยกับพระปรมำภิไธย หรือพระนำมของ 
พระรำชนีิ 

(๒) ไม่พ้องหรอืมุ่งหมำยให้คล้ำยกับรำชทินนำม เว้นแต่รำชทินนำมของตน 
ของผูบุ้พกำร ีหรอืของผูส้บืสนัดำน 

 
๓ มำตรำ ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กำรจะก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ชื่อบุคคลนอกเหนือจำกหลกัเกณฑ์ตำมมำตรำ ๖ นัน้  

ไม่อำจกระท ำได้  นอกจำกนี้ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก็ไม่อำจอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๐ 
ออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ชื่อเพิ่มเติมได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๐/๒๕๓๖) 
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๕๐๐ 

(๓) ไม่ซ ้ำกบัชื่อสกุลทีไ่ดร้บัพระรำชทำนจำกพระมหำกษตัรยิ ์หรอืชื่อสกุลทีไ่ด้
จดทะเบยีนไวแ้ลว้ 

(๔) ไม่มคี ำหรอืควำมหมำยหยำบคำย 

(๕) มพียญัชนะไม่เกนิกว่ำสบิพยญัชนะ เวน้แต่กรณีใชร้ำชทนินำมเป็นชื่อสกุล 

 

มำตรำ ๙  ผูม้สีญัชำตไิทยผูใ้ดประสงค์จะจดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุล ใหย้ื่นค ำขอต่อ
นำยทะเบียนท้องที่ ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรทะเบยีนรำษฎร 

เมื่อนำยทะเบยีนทอ้งทีพ่จิำรณำเหน็ว่ำชื่อสกุลทีข่อตัง้นัน้ไม่ขดัต่อพระรำชบญัญตันิี้ 
กใ็หเ้สนอต่อไปตำมล ำดบัจนถงึนำยทะเบยีนกลำง เมื่อไดร้บัอนุมตัจิำกนำยทะเบยีนกลำงแล้ว 
ใหน้ำยทะเบยีนทอ้งทีร่บัจดทะเบยีนชื่อสกุลนัน้และออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรรบัจดทะเบยีน
ชื่อสกุลใหแ้ก่ผูข้อ แต่ในกรณีทีส่ ำนักทะเบยีนใดสำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูเขำ้กบัเครอืขำ่ยขอ้มูล
ของส ำนักทะเบยีนกลำงตำมที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดแล้ว ให้นำยทะเบยีนท้องที่
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกนำยทะเบยีนกลำง๔ 

กำรปฏิบตัิกำรตำมมำตรำนี้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๐  ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบยีนโดยชอบด้วยกฎหมำยก่อนวนัที่พระรำช 
บญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืเสมอืนว่ำไดจ้ดทะเบยีนแลว้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๑  ผู้จดทะเบียนตัง้ชื่อสกุลจะอนุญำตให้ผู้มีสญัชำติไทยผู้ใดร่วมใช้ 
ชื่อสกุลของตนกไ็ด ้โดยยื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีใ่นทอ้งทีท่ีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 

กำรอนุญำตตำมมำตรำนี้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนำยทะเบยีนท้องที่ได้ออกหนังสอื
ส ำคญัแสดงกำรอนุญำตใหใ้ชช้ื่อสกุลใหแ้กผู่ท้ีจ่ะใชช้ื่อสกุลนัน้ 

ในกรณีทีผู่จ้ดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุลตำยแลว้ ใหผู้ส้บืสนัดำนของผูจ้ดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุล
ในล ำดบัทีใ่กลช้ดิทีสุ่ดซึง่ยงัมชีวีติอยู่และใชช้ื่อสกุลนัน้มสีทิธอินุญำตตำมวรรคหนึ่ง๕ 

 

 
๔ มำตรำ ๙ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ มำตรำ ๑๑ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัชิื่อบคุคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๕๐๑ 

มำตรำ ๑๒๖  คู่สมรสมสีทิธใิช้ชื่อสกุลของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งตำมทีต่กลงกนั หรอื
ต่ำงฝ่ำยต่ำงใชช้ื่อสกุลเดมิของตน 

กำรตกลงกนัตำมวรรคหนึ่ง จะกระท ำเมื่อมกีำรสมรสหรอืในระหว่ำงสมรสกไ็ด ้

ขอ้ตกลงตำมวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลีย่นแปลงภำยหลงักไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๓๗  เมื่อกำรสมรสสิน้สุดลงดว้ยกำรหย่ำหรอืศำลพพิำกษำใหเ้พกิถอน
กำรสมรส ใหฝ่้ำยซึง่ใชช้ื่อสกุลของอกีฝ่ำยหนึ่งกลบัไปใชช้ื่อสกุลเดมิของตน 

เมื่อกำรสมรสสิ้นสุดลงดว้ยควำมตำย ใหฝ่้ำยซึ่งยงัมชีวีติอยู่และใชช้ื่อสกุลของ
อีกฝ่ำยหนึ่งมสีทิธใิช้ชื่อสกุลนัน้ได้ต่อไป แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ใหก้ลบัไปใช้ชื่อสกุลเดิม
ของตน 

 

มำตรำ ๑๔๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๕  ผู้อุปกำระเลีย้งดูเดก็ หรอืเจำ้ของสถำนพยำบำล สถำนสงเครำะห ์
หรอืสถำนอุปกำระเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปกำระ
เลี้ยงดูหรอืเด็กแห่งสถำนดงักล่ำวซึ่งมีสญัชำติไทยแต่ไม่ปรำกฏชื่อสกุลใช้ร่วมกนัหรอื
แยกกนั ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีท่ีผู่อุ้ปกำระเลี้ยงดูมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎรหรอืที่สถำนดงักล่ำวตัง้อยู่ และให้น ำควำมในวรรคสอง
และวรรคสำมของมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๖๙  ผู้มีชื่อตัวหรือชื่อรองอยู่แล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง  
ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนทอ้งทีใ่นท้องทีท่ีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรทะเบยีนรำษฎร เมื่อนำยทะเบยีนทอ้งที่เห็นว่ำชื่อตวัหรอืชื่อรองทีข่อเปลี่ยนใหม่นัน้
ไม่ขดัต่อพระรำชบญัญตันิี้ กใ็หอ้นุญำตและออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรเปลีย่นชื่อให ้

 

 
๖ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗ มำตรำ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ มำตรำ ๑๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙ โดยหลักกฎหมำยขัดกันนั ้น กำรได้สิทธิในฐำนะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องด ำเนินกำร 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์แต่หำกบุตรบุญธรรมตอ้งกำรจะเปลี่ยนชื่อสกุลของตนตำมชื่อสกุล
ของบดิำบุญธรรม โดยมไิด้ประสงค์จะได้สทิธขิองกำรเป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยไทย ก็ย่อม
กระท ำได้โดยด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคลฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๒๕๕/๒๕๒๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๕๐๒ 

มำตรำ ๑๗  ผู้มีชื่อสกุลอยู่แล้วประสงค์จะขอตัง้ชื่อสกุลใหม่ ให้ยื่นค ำขอต่อ 
นำยทะเบยีนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีน
รำษฎร และใหน้ ำควำมในวรรคสองและวรรคสำมของมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีทีน่ำยทะเบยีนสัง่ไม่รบัจดทะเบยีนชื่อสกุล ผูข้อจดทะเบยีน
ชื่อสกุลมสีทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ของนำยทะเบยีนต่อรฐัมนตรภีำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบ
ค ำสัง่โดยยื่นอุทธรณ์ต่อนำยทะเบยีนทอ้งที ่

ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มำตรำ ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะใช้รำชทินนำมของตน ของผู้บุพกำรีหรือของ
ผู้สืบสันดำนเป็นชื่อสกุล ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร แลว้ใหน้ำยทะเบยีนทอ้งทีน่ัน้เสนอ
ต่อไปตำมล ำดบัจนถงึนำยทะเบยีนกลำง 

เมื่อนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำเห็นสมควร ให้เสนอรฐัมนตรีเพื่อน ำควำม 
กรำบบงัคมทูล เมื่อได้รบัพระบรมรำชำนุญำตแล้ว จงึให้นำยทะเบียนท้องที่รบัจดทะเบยีน 
ชื่อสกุลนัน้ และออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรรบัจดทะเบยีนชื่อสกุลใหแ้ก่ผูข้อ 

 

มำตรำ ๒๐๑๐  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิน้ี 
และให้มอี ำนำจแต่งตัง้นำยทะเบยีนกับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำ 
ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ และก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นำยกรฐัมนตร ี

 
๑๐ กำรจะก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ชื่อบุคคลนอกเหนือจำกหลกัเกณฑ์ตำมมำตรำ ๖ นัน้  

ไม่อำจกระท ำได้  นอกจำกนี้ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก็ไม่อำจอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๐ 
ออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ชื่อเพิ่มเติมได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๐/๒๕๓๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๕๐๓ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม๑๑ 

   
 

(๑) กำรออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรเปลีย่นชื่อตวั 

หรอืชื่อรอง ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๒) กำรออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรรบัจดทะเบยีน 

ตัง้ชื่อสกุล ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 

(๓) กำรออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรรบัจดทะเบยีน 

เปลีย่นชื่อสกุล 

(ก) กำรเปลีย่นชื่อสกุลเพรำะเหตุสมรส 

(๑) กำรเปลีย่นครัง้แรกภำยหลงักำร 

จดทะเบยีนสมรสหรอืเปลีย่นเพรำะ 

กำรสมรสสิน้สุดลง ไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

(๒) กำรเปลีย่นครัง้ต่อ ๆ ไป ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(ข) กำรเปลีย่นชื่อสกุลเพรำะเหตุอื่น ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 

(๔) กำรออกใบแทนหนังสอืส ำคญัตำม (๑) (๒) หรอื (๓) ฉบบัละ ๕๐ บำท 

 
๑๑ อตัรำค่ำธรรมเนียม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๕๐๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่กำรจดทะเบยีน 
กำรขอเปลี่ยนชื่อตวั ชื่อรอง ชื่อสกุลและกำรขอร่วมชื่อสกุลตำมกฎหมำยเดมิ ยงัไม่เป็น
ควำมสะดวก และไม่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงเสยีใหม่ เพื่อให้
ไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็และเป็นกำรเหมำะสมยิง่ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป  

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจำกหญิงหม้ำย
โดยควำมตำยของสำมคีวรมสีทิธใินกำรเลอืกใชช้ือ่สกุลของสำมหีรอืกลบัมำใชช้ือ่สกุลเดมิ
ของตนได้ตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล  ดังนั ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  หญงิมสีำมซีึ่งใชช้ื่อสกุลของสำมกี่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ใหม้สีทิธใิชช้ื่อสกุลของสำมไีด้ต่อไป แต่ไม่ตดัสทิธทิีจ่ะกลบัไปใชช้ื่อสกุลเดมิของตนหรอื
มขีอ้ตกลงระหว่ำงสำมภีรรยำเป็นประกำรอื่น 

 

มำตรำ ๑๐   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระท รวงมห ำดไทยรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่ศำลรฐัธรรมนูญ 
มคี ำวนิิจฉัยที ่๒๑/๒๕๔๖ ว่ำพระรำชบญัญตัชิื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๑๒ ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับมิได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ในกำรใช้ชื่อรองตำม
พระรำชบญัญัติดังกล่ำวยังไม่รดักุมและอำจมีกำรน ำชื่อสกุลของบุคคลอื่นมำใช้เป็น 
ชื่อรองอนัจะท ำให้บุคคลทัว่ไปเกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นผู้มีสิทธิใช้ชื่อสกุลนัน้ อีกทัง้

 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๖๓/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๓๐ 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๗ ก/หน้ำ ๑/๑๙ มกรำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๕๐๕ 

วธิกีำรขอตัง้ชื่อสกุลที่เป็นอยู่ไม่เอื้อต่อกำรให้บรกิำรประชำชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
และกำรก ำหนดให้ผู้จดทะเบียนตัง้ชื่อสกุลเท่ำนัน้ที่เป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้บุคคลอื่น 
ร่วมใช้ชื่อสกุลก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบตัิในกรณีผูจ้ดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุลเสยีชวีติไป
แล้ว นอกจำกนี้ อตัรำค่ำธรรมเนียมเดิมใช้มำเป็นระยะเวลำนำน ไม่เหมำะสมต่อกำร
บรหิำรจดักำรและใหบ้รกิำรขอ้มูลชื่อบุคคลทีถู่กต้องตำมควำมเป็นจรงิ สมควรปรบัปรุง
บทบญัญตัดิงักล่ำวใหส้อดคล้องกบัค ำวนิิจฉยัของศำลรฐัธรรมนูญและใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

  

 

 

๕๐๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมอ ำเภอ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

ในพระปรมำภไิธย 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 

สงัวำลย ์

ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เป็นปีที ่๑๕ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมอ ำเภอ 

 

พระมหำกษัตรยิ์โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำร่ำงรฐัธรรมนูญในฐำนะ
รฐัสภำ จงึมพีระบรมรำชโองกำรใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญัตกิ ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียม
อ ำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอ ำเภอ
พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

 

มำตรำ ๔  ค่ำธรรมเนียมอ ำเภอ ให้เรียกเก็บได้ตำมอัตรำที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมทีไ่ดม้กีฎหมำยอื่นก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ 

กำรคดัส ำเนำและกำรรบัรองส ำเนำทะเบียนหรอืเอกสำรใบส ำคญัให้แก่บุคคล
เพื่อเขำ้ศกึษำในสถำนศกึษำหรอืเขำ้รบัรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร 
ใหย้กเวน้ไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๗/ตอนที ่๗๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๔ กนัยำยน ๒๕๐๓ 
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๕๐๗ 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่ เกินอัตรำในบัญชีท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้ และออกระเบยีบขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นำยกรฐัมนตร ี
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๕๐๘ 

บญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตักิ ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนยีมอ ำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

ล ำดบั ประเภท 
จ ำนวนเงนิ หมำย

เหต ุบำท สต. 
๑ ค่ำธรรมเนียมท ำสญัญำ 

(๑) สญัญำทีม่ทีุนทรพัย ์

 
 

 
 

 

 หนึ่งรอ้ยบำทแรกหรอืต ่ำกว่ำ ๑๐ -  

 หนึ่งรอ้ยบำทหลงัหรอืเศษของหนึ่งรอ้ย รอ้ยละ ๒ -  

 แต่ฉบบัหนึ่งไม่เกนิ ๑,๐๐๐ -  

 (๒) สญัญำทีไ่ม่มทีุนทรพัย ์ฉบบัละ ๑๐ -  

 (๓) คู่ฉบบัหนังสอืสญัญำตำม (๑) หรอื (๒) ให้
เรยีกกึง่อตัรำ แต่ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

   

๒ ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนบุรมิสทิธ ิทรพัยสทิธ ิ
   

 นิตกิรรม ครัง้ละ ๑๐ -  

๓ ค่ำธรรมเนียมสลกัหลงัเปลีย่นแกข้อ้ควำมในสญัญำ    

 (๑) ไม่เพิม่ทุนทรพัย ์ครัง้ละ ๕ -  

 (๒) เพิม่ทุนทรพัยค์รัง้หนึ่ง ๆ ใหค้ดิค่ำธรรมเนียม
ตำมทุนทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ตำมล ำดบั ๑ (๑)  
และ (๓) 

   

๔ ค่ำธรรมเนียมตรำสนิ (ไมใ่ช่คดอีำญำ)    

 (๑) ค่ำท ำตรำสนิ ๑๐ -  

 (๒) ค่ำคดัส ำเนำตรำสนิ ๕ -  

๕ ค่ำธรรมเนียมชนัสตูร (ไม่ใช่คดอีำญำ)    

 (๑) ค่ำท ำชนัสตูร ๑๐ -  

 (๒) ค่ำคดัส ำเนำชนัสตูร ๕ -  

๖ ค่ำธรรมเนียมอำยดัทรพัย ์(ไมใ่ช่คดอีำญำ)    

 (๑) ค่ำอำยดัทรพัย ์ ๑๐ -  

 (๒) ค่ำคดัส ำเนำอำยดัทรพัย ์ ๕ -  
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๕๐๙ 

 

ล ำดบั ประเภท 
จ ำนวนเงนิ หมำย

เหต ุบำท สต. 
๗ ค่ำธรรมเนียมเบด็เตลด็ 

(๑) ค่ำตรวจคน้ดทูะเบยีนหรอืเอกสำรอย่ำงใด
ซึง่ไมม่อีตัรำไวโ้ดยเฉพำะ ครัง้ละ  

 
 

๕ 

 
 
- 

 

 (๒) ค่ำคดัส ำเนำทะเบยีนหรอืเอกสำรอย่ำงใด
โดยเจำ้พนักงำนเป็นผูค้ดัและรบัรอง 
ซึง่ไมม่อีตัรำไวโ้ดยเฉพำะ 

   

 หนึ่งรอ้ยค ำแรกหรอืต ่ำกว่ำ 

หนึ่งรอ้ยค ำหลงัหรอืเศษของหนึ่งรอ้ย 
๑๐ -  

 รอ้ยละ ๑ -  

 (๓) ค่ำรบัรองส ำเนำทะเบยีนหรอืเอกสำรใด ๆ 

ซึง่ไมม่อีตัรำไวโ้ดยเฉพำะ ฉบบัละ 
 

๑๐ 

 
- 

 

 (๔) บรรดำเอกสำรต่ำง ๆ ซึง่ตอ้งมพียำนให้
เรยีกค่ำพยำนรำยตวัพยำน จ่ำยใหแ้ก่พยำน 
คนละ 

 
 

๒ 

 
 

๕๐ 
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๕๑๐ 

หมำยเหตุ  :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตักิ ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมอ ำเภอ พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ ไดก้ ำหนดอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมอ ำเภอไวต้ำมสภำพทีเ่ป็นอยู่ในสมยัเมื่อประกำศใช ้ต่อมำสถำนกำรณ์ทำง
กำรเงินเปลี่ยนแปลงไป  จึงสมควรปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมอ ำเภอเสียใหม่ให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 


